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“Pelos sete lados eu vou te cercar”:
os quintais da grande madureira como
uma encruzilhada de pesquisa
ana paula alves ribeiro • gabriel da silva vidal cid •
guilherme ferreira vargues

A proposta deste livro foi reunir uma série de textos, experiências e visões
da Região da Grande Madureira como uma encruzilhada, um ponto que
propicia diálogos e permite várias direções. Nas religiões que chamamos
genericamente como de matriz africana, a encruzilhada representa um lugar
de encontro de caminhos que não se fecham neles mesmos. Como se diz,
quem lá mora atira a pedra hoje para acertar amanhã. Nas doutrinas e rituais
que se recriam e reproduzem a específica memória da tradição africana no
Brasil, entende-se que as encruzilhadas têm seus moradores e delimita-se
um lugar em sua especificidade. Perseguindo esta concepção, propõe-se a
tentativa de passagem por essa encruzilhada chamada Madureira, na busca
pela compreensão do complexo social que reitera uma memória específica de
lugar, como um lugar de memória que no conjunto de seus rastros do passado
se atualiza, delineando, a partir desta ritualística de trazer ao presente, o
passado, um lugar social.
Essa busca surgiu das pesquisas e encontros propiciados pelo Museu
Afrodigital Rio de Janeiro1, que a partir de 2013 passou a desenvolver o
projeto de pesquisa “Nos quintais do samba da Grande Madureira”2, visando
1

www.museuafrorio.uerj.br

2

Para o desenvolvimento das ações de pesquisa, tivemos o financiamento dos projetos, coordenados pela professora Myrian Sepúlveda dos Santos (ICS/UERJ): Museu Afrodigital Rio de
Janeiro: memória entre gerações nos quintais do samba da Grande Madureira, aprovado no edital
Faperj N.º 03/2013 programa “Apoio a projetos temáticos no estado do Rio de Janeiro —
2013”; Museu Afrodigital Rio: Arquivos de expressões musicais de matriz africana / Grande Madureira, aprovado no edital Minc/UFPE 2013: “Preservação e acesso aos bens do patrimônio
Afrobrasileiro”; e Nos quintais do samba da Grande Madureira: memória, história e imagens de
ontem e hoje, aprovado no edital FAPERJ No 42/2014 — Programa: Apoio à Produção e Publicação de Livros e DVDs Visando à Celebração dos 450 Anos da Cidade do Rio de Janeiro: 2014.
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produzir arquivos e exposições virtuais sobre a região. Em nossa busca desta
ritualística, o quintal surgiu como um lugar para nossa reflexão, organizando
as ideias sobre uma narrativa de Madureira. A ideia de quintal enquanto lugar
mítico de surgimento do samba no Rio de Janeiro, em sua interoperabilidade
com outras práticas, nos levou a problematizar as tradicionais narrativas de
espaço público e privado. A partir de práticas atuais, narrativas e lembranças
inscritas no e pelo território, podemos entender o quintal enquanto lugar
ideal no passado de surgimento das instituições de empoderamento da
população negra no Rio de Janeiro. O quintal requer pensar no entrecruzamento realizado entre o espaço privado e também público, tanto no religioso
quanto no festivo, que deu as bases para a fundação da experiência religiosa
dos negros no espaço urbano, ou das associações que viriam a se consagrar
no formato das escolas de samba no Rio de Janeiro ao longo do século XX.
Na região de Madureira e suas proximidades, viu-se surgir em seus quintais, como numa encruzilhada de tempo e espaço, a capacidade de fundar
instituições que hoje são símbolos da cultura popular carioca. E dessa forma,
novamente, o quintal, ao confundir o lugar do público e do privado, nos levou
à encruzilhada. Com outros contornos, a encruzilhada torna-se momentos
da vida de decisão, quando caminhos e direções se apresentam, momentos
nos quais temos dúvidas, podemos seguir, podemos voltar, mas na movimentação que significa que não conseguimos/podemos ficar parados. Somos
instados a prosseguir.
É a encruzilhada a metáfora que recoloca as identidades e memórias do
lugar no contínuo processo de atualização de tradições que caracterizam
as diversas ações dos sujeitos marcados por elas. É neste sentido, o de estar
neste lugar de movimento, que perguntamos: qual o impacto das memórias
e ações coletivas na vida dos que passam por essa encruzilhada nos dias de
hoje? Que instituições e práticas atuam neste específico território, cruzamento de caminhos da topografia da cidade e situados numa específica
relação do tempo e espaço?
Como se pode ler em alguns capítulos deste livro, Madureira é um ponto
de encontro dos caminhos de construção da geografia carioca ao longo de
sua história. Também é um lugar fundamental na história afro-carioca, assim
como na geografia do samba carioca. Se é passagem da longa linha da Estrada
de Ferro Central do Brasil (dentre outros ramais), por ela também passam
8

os caminhos que ligam a Baixada de Jacarepaguá aos antigos portos do fundo
da Baía de Guanabara. A região que hoje chamamos de Grande Madureira
também assistiu, no final do século XIX, aos seus caminhos serem cruzados
pelos trens em detrimento dos bondes e, no século XXI, assiste à junção do
bonde ao trem, próximo ao entroncamento atual dos novos BRTs com as
linhas férreas. Ela também foi pioneira na definição das escolas de samba
como importantes marcos culturais e identitários, esteve na vanguarda do
encontro que transformou as marcas de origem africana em ativos para o
reconhecimento de toda uma parcela da população que deve e ainda precisa
ser reconhecida como agente de real definição destas práticas.
Evitando os trabalhos que buscam essencialismos, são raros os que
conseguem identificar a agência contida na definição dos projetos destas
práticas, tidas como populares, e reconhecem os créditos do passado dos
descendentes dos africanos no Brasil como construtores da identidade de
um Rio de Janeiro que se mostra superficial ao desatento olhar. Caminhar em
Madureira, seja pelo tempo, seja pelo espaço, é desvendar camadas, adentrar
o profundo da identidade e memória carioca, é mergulhar nas entranhas
tocando temas que são evitados muitas vezes na dita cidade moderna tão
desejada ao longo da história e em relatos de um Rio de Janeiro exclusivo
de praias. Que se pense sobre o recorte recentemente reconhecido como
Paisagem Cultural pela Unesco3. Que paisagem proposta é essa que não se
encontra com Madureira, por exemplo? De qualquer forma, ressaltamos,
não é possível passar por Madureira e não ser tocado pelas suas dimensões
do tempo, pelos espaços. Falar em tempo e espaço aqui é chamar a atenção
para a possibilidade de olhares e narrativas que singularizam o território de
Madureira na construção de um objeto e uma identidade.
Passar pela encruzilhada Madureira é reconhecer diversos papéis e
personagens: o dos quintais, da presença das mulheres em todas as suas
dimensões, da musicalidade, dos compositores e das quituteiras que nos
3

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) apresentou a candidatura “Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar” em 2009, aprovada
em julho de 2012, na sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco. A “paisagem
cultural da cidade do Rio de Janeiro” da candidatura vitoriosa engloba a zona sul do Rio
de Janeiro e a porção oeste de Niterói. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/
sitio-unesco>. Acesso em 7 de março de 2016.
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levam a confundir o que é público e o que é privado; das práticas religiosas
que se mostram entre o segredo contido na iniciação e o mercado popular.
No território entre o roncó e a esquina há uma mediação necessária que se fez
baseada em premissas identitárias sempre abertas ao risco. Pensar em risco
é ressaltar que não existe cultura estática, que os símbolos estruturantes da
cultura também estão sempre em “risco”4.
Nossa proposta de trabalho pode ser entendida como uma busca de
reconhecimento de que a tradicional forma de se entender espaço público
e privado, nos termos de uma clássica oposição impactando na definição
da casa e a rua, nos moldes do ideário burguês, precisa ser requalificada.
Preferimos trazer mais a ideia de dialéticas entre estes lugares do que a
oposição, como relativamente conhecido no clássico debate que trata a
cidade planificada e homogeneizada numa leitura de dualidade entre tradicional e moderno. Ressaltamos que, de uma maneira geral, teorias mais
contemporâneas já entendem que estes mundos não vivem em oposição ou
estanques, mas sim em constante recriação de si próprios quanto às suas
fronteiras. Destacar este ponto é ressaltar que não buscamos uma Madureira
essencial, mas sim a extrapolação do debate sobre seu território para reforçar
a tese de que vivemos um momento de transformação nas experiências de
cidade. Novamente, buscamos a importância de perceber um caráter mais
híbrido do lugar que enseja capacidades diferenciadas às biografias e expondo
fraturas enraizadas que leituras ainda etapistas cismam em enxergar como
um caminho único. Trabalhar com a memória do lugar pode aquecer uma
história que se propunha insensível aos relatos subterrâneos e lembra-nos
da importância do reconhecimento de memórias e diferentes formas de
entendimentos com esta própria memória.
Embora não tenhamos mais a possibilidade de pensar a memória como
algo dado pelo passado sem um mínimo processo de mediação pelo presente,
falar em memória de um lugar invariavelmente chama o reconhecimento do
nosso próprio passado ao debate. Neste sentido, vale lembrar que este reconhecimento se preenche de características duplamente “outra”: é ausente
e anterior (Ricoeur, 2007). Reconhecemos o outro como constituinte de
4

Como Sahlins (2004) propõe, a ideia de colocar em “risco” inspira-se no entendimento de
que toda “ação histórica é uma relação com a ordem cultural”.
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nosso passado, mas exterior. Ao que parece, observamos um caminho
aparentemente contraditório, ao mesmo tempo em que nos encaixamos
num contínuo civilizacional, como proposto por Nobert Elias5, encaixamos
crescentemente a memória em “lugares de memória” (Nora, 1993), sendo
cada vez mais constitutiva de processos de identificação e reconhecimento.
Todo processo de musealização e reconhecimento de Madureira como lugar
de memória da cultura afro-brasileira, afro-carioca, do samba (dentre tantas
outras) é próprio disso.
A partir da segunda metade do século XX, os estudos sobre a memória
ganham novo ímpeto6. A partir da crítica de autores como Michel Foucault
e Jacques Derrida, a dita “neutralidade” científica é reavaliada e a memória
ressurge como objeto de estudo na busca do entendimento das estruturas
sociais, em especial nas estruturas de produção de narrativas. Estes estudos
podem ser entendidos dentro do que alguns autores chamam de “guinada
subjetiva” (Sarlo, 2007), quando novos objetos de pesquisa passam a ser valorizados. Estudos sobre memória e história oral ganham impulso e, embora não
fossem novidade neste momento, passam a influenciar ao apresentar novos
sujeitos de pesquisa que requerem uma nova conceituação do lugar da estrutura e do indivíduo, conceitos basilares na teoria social, também repensados.
Coetâneos aos estudos no campo das ciências humanas sobre a memória
coletiva, os diversos usos da memória também ganham força, vinculados a
diversos fatores e associados a uma ideia de saturação do presente como fim.
Nesse caminho, o passado ganha ares de ativo na valorização social de grupos,
tanto em demandas políticas por reconhecimento e reparação, quanto em
usos comerciais dos mais diversos. Estas narrativas recheadas de categorias muito relacionadas ao tratado como memória, passado de exclusão e
5

Elias (1994) promove uma ampliação no debate sobre civilização ao trazê-la como um
fenômeno do ocidente, uma expressão de “consciência que o Ocidente tem de si mesmo”.
Civilização assume um conjunto de técnicas, hábitos, maneiras de agir próprios de um
desenvolvimento no ocidente. Entretanto, importante colocar, ele não vê um processo
concluído, mas em construção que vem sendo posto em relação a outros fenômenos.

6

Desde Maurice Halbwacs, com sua discussão seminal fortemente influenciada por
Durkheim e sua concepção de organicidade entre a memória e a sociedade, diversos autores
vêm discutindo o conceito de memória coletiva. A partir da segunda metade do século XX,
este conceito vem sendo cada vez mais pensado em relação às estruturas de poder. Para
uma revisão desta literatura, ver Santos (2003).

“Pelos sete lados eu vou te cercar”: os quintais da Grande Madureira
como uma encruzilhada de pesquisa

11

identidade são importantes marcos na experiência de compartilhamento de
um tempo comum. A reprodução deste tempo comum para além da demarcação de marcos identitários será essencial na definição de projetos pessoais
e coletivos. Para autores preocupados com a construção de sínteses teóricas
como Pierre Bourdieu, Anthony Giddens ou Nobert Elias, estes projetos são
essenciais na definição dos lugares sociais. Mais do que nunca faz sentido
entendermos a memória como uma relação do que nos chega por algo como
um habitus, uma predisposição estruturante. Não obstante todo o trabalho de
desconstrução da categoria tempo — naturalizado —, não se nega o peso da
história como um importante mecanismo na definição das sensibilidades e
capacidades. A todo momento estamos sendo tocados pelo passado, e acrescenta-se que este tempo, compreendido como passado, é sentido de forma
coletiva, evidentemente numa relação com o individual. Esta percepção de
tempo relaciona-se com um habitus que só se constitui no coletivo7.
Seguindo, os lugares de memória serão sempre uma relação entre as
circunstâncias apresentadas do que teríamos e a capacidade de lembrar. A
cidade narrada (a escrita da cidade) é construída nessa relação que gera determinadas sensibilidades urbanas que podem ser lidas nas relações sociais
entre os sujeitos históricos e a cidade.
A cidade em sua complexidade que multiplica os encontros reforça que
andar, viver, pesquisar e narrar (em) Madureira é ser tocado pela efetivação
de um habitus que caminha nas brechas, brechas por vezes escancaradas aos
que enxergam (aqui, no limite, não há mistério, há segredo). Brechas que nos
lembram da necessidade em pensar identidades híbridas e múltiplas, repletas
de experiências da diáspora8. As memórias e as identidades acionadas em
7

Individualmente, o sujeito é incapaz de formular a noção de tempo, assim como a instituição social. Elias (1998) pontua que o tempo se estabeleceria individualmente no ser
humano, pois é sempre adquirido na forma de um habitus que coercitivamente autodisciplina o sujeito, desde a sua infância, quando se relaciona de determinada forma com fenômenos naturais que são colocados socialmente como tempo. Nesse sentido o tempo, o
passado, a memória não é exterior ao sujeito.

8

Stuart Hall (2003) usa o termo diáspora para a experiência das comunidades negras caribenhas na Inglaterra em diálogo com a obra de Paul Gilroy (2004) e sua concepção de Atlântico Negro. Para este autor, as “culturas do Atlântico negro criaram veículos de consolação
através da mediação do sofrimento” e, assim, a ideia de diáspora permite pensar este
processo político como multicentrado.
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práticas que se efetivam no território de Madureira como símbolos de um
passado por vezes idealizado, mas repletas de releituras. Nas experiências de
diáspora que as brechas nos permitem acessar, as identidades se constroem
por vetores que, devido à complexidade da experiência contemporânea, ora
reforçam o passado, ora incluem novas forças identitárias. Ou seja, se a diáspora, como afirma Stuart Hall (2003), traz em si a ideia de deslocamento,
sensação extremamente moderna9, repleta da metáfora do retorno redentor,
as identidades negras em Madureira significam uma promessa de restauração
do mito originário, onde a pureza africana assume um sentido restaurador.
É evidente que todo esse percurso se dá em meio às contradições da cidade
Rio de Janeiro.
Ainda na ideia de diáspora proposta por Hall (2003), vale lembrar do
caráter profano da relação com a terra. Pois é a África o signo de pureza, sendo
a experiência na América o lugar da experiência da violência, do cativeiro, da
dessacralização. As práticas de origem negra poderiam assim ser entendidas
recheadas com o projeto do retorno, mas um retorno que se dá em constante
tensão, na mediação entre projetos e possibilidades. Essa mediação gerou
lugares permeados por especificidades que produziram identidades ancoradas nas experiências de africanos e seus descendentes no Rio de Janeiro.
Esse território negro, onde o terreiro é o lugar por excelência de guarda da
memória e da identidade africana segundo Muniz Sodré (2002), transferiu
legitimidade e força identitária a outras instituições da cidade, organizando
o território do subúrbio. Num projeto político fundamental na elaboração
das identidades tanto da cidade como das específicas comunidades, estes
territórios moldaram biografias e subjetividades para além das instituições
a que pertenciam.
Uma das consequências mais visíveis da organização da vida popular
nos subúrbios, com seus territórios negros, é o surgimento de destacadas
lideranças populares que têm presença ativa na história social da região de
Madureira. Estas lideranças vão tomando papel de intelectuais, tal como
aporta Gramsci (1989), organizadores da cultura. Vão se destacando em

9

Ainda que não esteja presente em Stuart Hall, buscamos aqui uma aproximação com a
proposta de Giddens (1991) quando afirma que a modernidade é marcada por experiências
de desencaixe e reencaixe.
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especial pela sua capacidade de mediar as relações entre os subúrbios, as
zonas centrais e os bairros de elite. É muito importante a compreensão
destas trajetórias que na análise da vida de um indivíduo destacado em seu
grupo apontam elementos nodais para a compreensão das transformações sociais que envolvem a história da região e do restante da cidade. Esse
universo envolve tias de santo, grandes lideranças sambistas, compositores
e contraventores. Ao analisar a trajetória de algumas destas personagens,
pensamos também em seguir um certo habitus que se elaborou e se reelabora
historicamente no bairro. Esse tipo de pesquisa e análise ajuda a compreender as estratégias elaboradas pelo povo de Madureira para negociar sua
complexa inserção na cidade.
Como os textos aqui reunidos demonstram, temos uma ampla gama de
“Madureiras” em diálogo e as diversas agendas na qual a região se insere. Os
trabalhos propostos falam das suas transformações urbanísticas, da história
dos seus personagens e das figuras históricas, cantadas em prosa e verso ou
autores destas mesmas. Falam também dos seus lugares de referência, sua
musicalidade, dentre tantas outras pesquisas que não esgotam o que o bairro
é: o jongo, a construção do jongo da Serrinha, as escolas de samba, o jogo do
bicho, a umbanda e o candomblé, seus quintais e terreiros, o Mercadão de
Madureira e o extenso comércio do bairro, as lojas de artigos afrorreligiosos
além das dimensões que ficaram de fora como o baile, o Museu do Jongo, as
imagens do bairro.
Os artigos apontam leituras que se encontram sobrepostas, em disputas,
em diálogo. Quem está perto, quem está longe, quem é de dentro, quem é
de fora, quem mergulhou em Madureira por ter vivido e/ou por ter estudado os bairros, seus moradores, suas instituições, festas e possibilidades de
encontro, quem ali nasceu, chegou ou foi adotado. Até quando as reflexões
parecem não dar conta das possibilidades de entender a grande Madureira,
é desta região que estamos falando. Madureira, para estes autores, não está
isolada. Funciona e trabalha nas suas redes, nos seus encaixes.
Longe de esgotar o tema, a proposta de reflexão joga com o desvendamento de camadas e relações que tem feito de Madureira um bairro
paradigmático do subúrbio. Assim como “O meu lugar”, é um lugar identificado com todos, podendo servir como trilha de pertencimento àqueles que
escrevem sobre o subúrbio. Pode estar na novela Avenida Brasil (2012), que
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tem suas primeiras cenas inspiradas no clipe da música de Arlindo Cruz, ou
na novela juvenil Malhação (2016). “O meu lugar” é resumo e representante
de um subúrbio idealizado/tipo ideal. A proposta weberiana de construção do
conhecimento, o tipo ideal nos ajuda a compreender na medida em que mais
perto do objeto chegamos com nossa construção, de modo que por via das
dúvidas vamos tentar o “pelos sete lados eu vou te cercar”. Linguagem do jogo
do bicho? Tentativa de dar conta do complexo, do impossível, das inúmeras e
infinitas camadas que Madureira, assim como o próprio subúrbio, traz em si.
O que observamos é que a sociabilidade registrada nestes tão variados
quintais não se esgota na sua musicalidade, mas se desdobra em sua história,
na memória sobre seus personagens mais ou menos conhecidos, nas reestruturações urbanas e nos seus espaços: o Mercadão de Madureira, o Viaduto
Negrão de Lima, as escolas de samba, os campos de futebol, as festas religiosas, em suas atividades comerciais, entre tantos outros espaços, ações e
movimentos. Nas tantas Madureiras que não couberam no livro, das encruzilhadas que nos levam aos vários quintais, fica aqui o registro por outros
objetos desta agenda de pesquisa.
* * *
Destacamos que Madureira nos fala a todo o tempo de um complexo
de difícil demarcação. A partir disso, neste livro, trazemos um conjunto de
autores que participaram de um seminário organizado na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) sobre a região da Grande Madureira. E neste
sentido, com o passar pela encruzilhada que descrevemos acima, todos os
autores foram tocados de alguma forma pelas questões que emergem na
região da Grande Madureira, como ponto de encontro do subúrbio, neste
grande quintal.
A proposta de reunir pesquisadores e lideranças da região da Grande
Madureira e do subúrbio carioca em um seminário em novembro de 2014
nasceu da vontade de um grupo de pesquisadores do Museu Afrodigital Rio de
Janeiro em entender os processos sociais envolvidos na definição da memória
afro-brasileira no subúrbio carioca e suas implicações. Entendiam a Grande
Madureira como inspiração para narrar processos sociais que resultam na
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definição de determinada memória coletiva e identidade. Neste sentido,
o grupo de pesquisa pensou em um seminário com a intenção de reunir
intelectuais que tivessem o que falar sobre a região tanto numa perspectiva
histórica, quanto depoimentos de ações que vinham se desenvolvendo ali.
O III Seminário Afro-carioca — Nos quintais da Grande Madureira propiciou a reunião de diferentes perspectivas sobre aquele espaço, gerando um
acúmulo de conhecimento que julgamos interessante ser compartilhado
com um público mais amplo em uma publicação que sistematizasse nossos
diálogos. Perceberá o leitor que o livro contém artigos em formato mais
acadêmico, assim como depoimentos transcritos das apresentações que
ocorreram durante o seminário. Todos os palestrantes foram convidados a
contribuir com a publicação, ficando a escolha do formato por conta de cada
autor. Cabe ainda ressaltar que esta publicação é o segundo volume10 de uma
coleção proposta pelo Museu Afrodigital Rio de Janeiro.
Ainda que não seja tão explícito, um ponto central desta publicação
caminha no debate de variadas ações atuais, seguindo efetivamente um
formato de relato ou reflexões sobre o passado. Tradicionalmente, boa parte
das ações relatadas aqui são trabalhadas pela literatura, especializada ou não,
como ações no campo da cultura. Ainda que não se negue a efetiva relação
delas com o que se entende como cultura, queremos propor uma leitura mais
ampla do narrado na esfera da ação política também. A ampla literatura que
vem discutindo a produção da memória social ou coletiva já nos demonstrou
como lembrar é um ato, além de social, político. O Seminário, assim como
os textos organizados neste volume, fornece pistas para se perceber lugares
de fala calcados em posições em que os atores se encontravam. Seja quando
falaram das prisões de participantes do movimento Black por agentes da ditadura militar, seja na construção de uma escola de samba mirim que serviria
como opção de atuação e aprendizado para jovens e crianças. Os relatos e
narrativas do lugar circularam entre uma posição político-social situada em
determinado território e visando à ampliação deste para a dinâmica mais
geral da cidade.

10

O primeiro volume foi organizado por Maurício Barros de Castro e Myrian Sepúlveda dos
Santos, publicado em 2016 pela Azougue Editorial, com o título Relações Raciais e Políticas de
Patrimônio.
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Ao pensar o território de Madureira a partir da perspectiva afro-brasileira
de quintal, percebeu-se que há uma passagem da casa para rua. A casa como
lugar de ritual privado, onde o terreiro assumiu uma expressão máxima desta
perspectiva, um lugar de guarda da memória e da tradição africana no Brasil;
e a rua como lugar de negociação, o lugar do jogo, onde pessoas e instituições
precisariam adaptar uma memória ou tradição às regras do jogo e então se
empoderar na definição da cidade, onde as escolas de samba figuram como
expressão máxima. Entretanto, evidenciou-se que o território da Grande
Madureira vai muito além destas instituições, o terreiro e a escola de samba.
Ainda que eles exerçam um lugar central na rede de significados e símbolos
para a região e toda a cidade, muitas experiências devem ser reconhecidas e
valorizadas para se entender melhor o que ocorre nas ruas e quintais. Longe
de esgotar estes encontros nas encruzilhadas do bairro e nas pesquisas que
giram em torno dele, o Seminário pode ser entendido como um movimento
para desvendar movimentos.
Neste sentido, perceber a festa de Iemanjá do Mercadão de Madureira,
local tradicional de comércio popular e de lojas de religiosidade afro-brasileira, que ao final de dezembro tem seus lojistas como organizadores de uma
carreata, que atravessa bairros do subúrbio e do Centro para festejar Iemanjá;
o Movimento do Viaduto Negrão de Lima — Viaduto de Madureira — que
se transforma dependendo do horário e do dia de semana e se mostra uma
ponte fundamental nos espaços de sociabilidade afro-brasileira, e seu baile,
momento/movimento aonde grupos vindos de diversas partes da cidade se
encontram; a Casa do Jongo/Museu do Jongo, que se materializa como reconhecimento da reinvenção de tradições que estavam adormecidas, colocando
o Jongo da Serrinha no mapa destas manifestações a partir dos anos 2000.
Estes três exemplos são significativos, pois demonstram como Madureira
— entendido como representante do subúrbio e representação tipicamente
ideal não esgota, nem cerca, as possíveis agendas de pesquisa.
O Seminário teve duração de três dias, englobando seis mesas e seus respectivos debates. Tivemos ainda as noites com programação de três sessões com
filmes sobre ou realizados na Grande Madureira, sendo exibidos assim oito
produções, também debates com alguns realizadores e personagens e ainda
cinco exposições fotográficas, três de colegas ou colaboradores do Museu
Afrodigital Rio de Janeiro, e duas em parceria com a Casarti. O III Seminário
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Afro-carioca — Nos quintais da Grande Madureira contou ainda com a parceria
do Neab/UERJ — Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da UERJ.
Dito isto, reiteramos que o conjunto de textos reunidos não busca reduzir
a imagem do território da Grande Madureira, mas, ao contrário, complexificar as falas sobre ele e ampliar as possibilidades de olhares. Daí a intenção
em trazer textos em diferentes formatos e temas, ainda que corramos o risco
de uma heterogeneidade exagerada. A proposta é construir um retrato, ser
um registro de uma busca de determinado grupo em reunir intelectuais que
vem atuando ou refletindo sobre a região.
Cabe um agradecimento às pessoas e instituições que assistiram e participaram do seminário e vêm também contribuindo com o arquivo virtual
“Nos quintais da Grande Madureira”. Agradecemos a Myrian Sepúlveda dos
Santos, Maria Alice Rezende Gonçalves e Maurício Barros de Castro, também
coordenadores do Museu Afrodigital Rio de Janeiro.
A Agnes Lima, Cristiano Cardoso, Dayana Doria, Livia Mirre, Leandro
Silva, Pamella Liz Pereira, Paulo Henrique dos Reis Junior e Washington
Santana de Jesus, que colaboraram com a organização do seminário em 2014.
Ficam nossos agradecimentos aos que participaram do seminário como
ouvintes, palestrantes, na mostra de filmes ou de fotografias que tanto
contribuíram para a reflexão sintetizada nesta publicação. A Kátia CostaSantos, Massari Simões, Carla Dias, ao Museu Virtual do Império Serrano,
Movimento Cultural Buraco do Galo, Dona Sú, Luiz Cláudio Motta, Antonio
Carlos Mariano, Carla Lopes e George Araújo.
Aos realizadores que cederam seus filmes: Anna Azevedo (Batuque na
cozinha), Carolina Calcavechia (Operários do samba), Bianca Brandão,
Cecília Mendonça, Luisa Pitanga (Saravá Jongueiro), Luis Fernando Couto,
Bruno Bacellar, Regina Rocha (Eu sou povo!), Pedro Simonard (Salve Jongo),
Rafael Mazza (Todo dia é assim: Mercadão de Madureira), Renato Vallone
(· i k ø n o c l ø v i s ·) e Vincent Moon (Bate-Bola — Sons do Brasil 2013.
Collection Petites Planètes). E aos fotógrafos que expuseram no Seminário:
Bárbara Copque (Feira das Yabás: Pequenos pensamentos), Cristiano
Cardoso (Resistir, ter fé e agradecer: O trânsito de fiéis pela cidade do Rio
de Janeiro no dia de Iemanjá), Paulo Henrique dos Reis Junior (Subúrbio em
foco), Emilson Mendes e Paula Carvalho.
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p r e fá c i o

“Vou sambar em Madureira”
rachel valença

Este é o título de um antigo samba, de 1948, de Haroldo Lobo e Milton de
Oliveira. Não estranhem que comece o prefácio de um livro de artigos
acadêmicos de modo tão pouco convencional. É que o que me credencia a
introduzir o leitor nesta importante coletânea de textos sobre Madureira é
justamente a minha história de amor com o Grêmio Recreativo Escola de
Samba Império Serrano, que já dura 45 anos. Foi graças a essa maravilhosa
escola de vida que fui parar em Madureira. E, curioso, tal como eu, o Império
também não nasceu em Madureira: é da Serrinha, mais para os lados de Vaz
Lobo. Mas desde 1965 tem sua quadra no coração do bairro, exatamente onde
funcionou o primeiro mercado.
Passei um terço da minha existência longe de Madureira. Mais do que
isso: durante os primeiros anos de vida acho que mal ouvi falar do lugar. Até
eu ser pescada pelos magníficos sambas de Silas de Oliveira, que me atraíram à quadra do Império Serrano no longínquo ano de 1971, Madureira foi
para mim apenas um nome. De lá pra cá, ao longo de tantos carnavais, fui ali
me afeiçoando a um modo de viver peculiar, fiz uma quantidade incrível de
amigos e passei a me sentir em casa em toda a região em que fica, até hoje,
nossa quadra.
Mal ter ouvido falar de Madureira durante a infância, a adolescência e o
início da juventude foi uma lacuna grave na minha formação, que não impediu
os generosos organizadores de me darem a tarefa de prefaciar esta publicação. O que vou tentar aqui é, juntando os elementos obtidos da leitura dos
textos aqui reunidos às minhas próprias vivências, refletir sobre os motivos
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que tornaram Madureira um lugar tão especial, tão marcante, a ponto de se
tornar objeto de estudos importantes como os que se seguem. O que há de
peculiar nesse bairro que o arranca do anonimato, que o diferencia de tantos
outros que o cercam?
Depois de ler os ensaios deste livro, chego à conclusão de que tudo que
aqui está relatado tem a ver com cultura. Foram as redes étnico-culturais que
se teceram nesse lugar abençoado que o fizeram tão importante. Estamos
falando de religião, de teatro — um viva ao pioneirismo de Zaquia Jorge! —, de
gastronomia, de futebol, de samba, de música, de dança, de mitos e crenças,
de escritos e de oralidade e, sobretudo, de negritude. Não foi, portanto, à toa
que eu escolhi aquela região para a minha militância cultural. Tudo a ver.
Dá para perceber que Madureira não se conformou em ser subúrbio, em
ser sub qualquer coisa. Seu cosmopolitismo a faz abrigar aquele “tudo ao
mesmo tempo agora” que é a marca da ausência de preconceito, de qualquer
tipo de preconceito: religiões convivem, etnias compartilham espaços, orientações sexuais encontram sua expressão, gêneros musicais se completam,
os saberes e fazeres se transmitem de maneira informal e despretensiosa,
os sabores da gastronomia popular ocupam as ruas sem inibição. Coisa de
Madureira.
Não foi por acaso nem por apreço que os governantes perceberam o
potencial político de ações assistencialistas no lugar. Melhoram nossa
vida? São bem-vindas. A vida do morador carece de muito mais acertos, em
transporte público, em educação de qualidade, em saúde acessível. Quanto
à cultura, pode deixar com a gente... As ideias brotam das mentes, as ações
se sucedem e atraem pessoas de todo lugar, fazendo que os olhos da cidade,
e de fora também, se voltem, admirados, para o nosso lugar.
Não me sinto em condições de falar sobre a história de Madureira, suas
ricas memórias, a riqueza de som e imagem que marca seu cotidiano. Para
isso, temos a seguir quase duas dezenas de estudos, de autores muito mais
qualificados do que eu. Mas posso sim, exatamente por ter um olhar de fora,
dar meu testemunho sobre sua infinita capacidade de resistência, toda ela
baseada na cultura.
Resistência era a denominação do sindicato de trabalhadores do cais do
porto do Rio de Janeiro no início do século XX, cujos quadros, na década
de 1940, foram os mentores da fundação do Império Serrano. Não é mera
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coincidência. Esta é a palavra que marca toda a trajetória dessa região, com
a capacidade de se adaptar às mudanças sem abrir mão do que é essencial, de
fazer de sua alegria e de sua riqueza de saberes um trunfo capaz de angariar a
adesão e o respeito do outro. Resistência praticada a cada dia pelo meu bravo
Império Serrano, pouco disposto a abrir mão de sua estrutura, democrática
desde a origem, para ser aceito no atual esquema de poder da maioria das
escolas e de suas entidades representativas.
Madureira é lugar de muita gente, gente batalhadora, gente que talvez
nem sempre tenha consciência de que seu modo de vida, por ser autêntico,
é inspirador, gente bonita e alegre que dá gosto ver. De gente que resiste
porque acredita no que tem para mostrar. Tenho pra mim que é a essa gente
que o bairro deve sua importância, que ultrapassa fronteiras geográficas. Mas
essa é apenas minha impressão. A leitura dos textos que aqui estão é que vai
mostrar de que modo e por que razões um lugar afastado do centro da cidade
e esquecido durante décadas pelo poder público foi capaz de se transformar
num polo de irradiação de cultura, ou, no dizer de Arlindo Cruz, num lugar
que “aos poetas traz inspiração/Pra cantar e escrever”.

Vou sambar em Madureira
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PA R T E 1

História
e memória
da Grande
Madureira

Samba, história e territorialidade:
uma história da grande madureira
washington dener dos santos cunha

À guisa de apresentação
No final do século XIX e início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro passou
a receber um imenso fluxo de imigrantes, que foi responsável pelo crescimento, contínuo, do número de habitantes, em sua maioria, lusitanos das
regiões rurais de Portugal. Segundo Chalhoub (1986, p. 25):
Em 1890, havia na capital 155.202 habitantes de naturalidade estrangeira, representando 30% da população total. Os portugueses eram
grande maioria entre os estrangeiros — 106.461 pessoas recenseadas haviam nascido em Portugal, representando este número cerca
de 20% da população total do Rio de Janeiro.

Da mesma forma que a cidade recebia um grande fluxo de imigrantes, o
Rio de Janeiro também teve seu crescimento populacional alimentado pela
migração de escravos libertos da zona rural. Citando novamente Chalhoub
(1986, p. 24-25), que faz um apanhado do processo de crescimento populacional na então capital do Brasil, na passagem do Império para a República:
A demografia da cidade testemunha transformações importantes
em sua estrutura populacional nas últimas décadas do século XIX
e na primeira década do século XX. Em 1872 moravam na capital
274.972 pessoas; em 1890 este número cresce para 522.651, atingindo a 811.443, em 1906. A densidade populacional era de cerca de 247
habitantes por km2 em 1872, passou a 409 em 1890 e a 722 em 1906.
Neste último ano, o Rio de Janeiro era a única cidade do Brasil com
mais de 500 mil habitantes, e abaixo dela vinham São Paulo e Salvador, com apenas um pouco mais de 200 mil habitantes cada.
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Com o processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, idealizado
e executado por Pereira Passos, grande parte da população trabalhadora
que vivia no centro da cidade — população esta formada pelos portugueses,
mulatos, negros, todos vivendo nas famosas habitações coletivas, conhecidas
como “Cabeças de porco”, muito bem descritos nos romances de Aloisio de
Azevedo — viu-se obrigada a migrar para áreas mais afastadas do centro.
Nas primeiras décadas do século XX, a Capital do Antigo Império sofreu
profundas mudanças em sua organização espacial e urbana, modificando a
face da velha cidade fundada pelos portugueses no século XVI. O início da
industrialização, a consolidação da urbanização, o surgimento da “questão
social”, a inclusão do Brasil no sistema do capitalismo periférico, enfim, um
conjunto de fatores contribuiu para as grandes transformações. Estas ações
deixaram marcas profundas no antigo Distrito Federal, expandindo a periferia do antigo núcleo urbano, indicando que o sistema capitalista acabara
de se estabelecer na cidade. O centro da cidade tornou-se o locus das atividades comerciais ao mesmo tempo em que a periferia se transformou em
área residencial.
[...] a periferia era entendida como uma espécie de território livre
da iniciativa privada, onde, de forma independente, surgiram bairros de luxo (para abrigar os ricos emigrados do centro), bairros pobres (onde moravam mais assalariados e recém-emigrados do campo), unidades industriais maiores, depósitos. Estes novos setores
da cidade foram, com o correr do tempo, fundindo-se num tecido
urbano mais compacto (Sposito, 1994, p. 56).

A partir desse preâmbulo, vamos discutir a formação da cidade do Rio
de Janeiro e o processo de deslocamento da população, em especial a negra,
para o subúrbio, ao longo da estrada férrea. Paralelamente, discutiremos
o resultado dessa diáspora da população pobre para o subúrbio, marcado
pelas festas nos quintais como um local de convivência, caracterizado pela
cadência do samba e o encontro entre amigos que fortaleceram os laços de
identidade e ajudaram a construir a Grande Madureira.
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Do centro à periferia: história, escombros e resistências
No início do século XX o Rio de Janeiro ainda mantinha a herança colonial
portuguesa em sua arquitetura, caracterizada pela desorganização urbana,
em que o casario antigo espalhava-se entre as diversas ruas estreitas da velha
cidade. No subúrbio, havia as fazendas e os sítios que mantinham o abastecimento da cidade, como também as freguesias suburbanas tornavam-se
uma opção de lazer nos fins de semana para as elites. Contudo, até os bairros
centrais sentiam a falta de infraestrutura urbana, marcada pelas ruas sem
pavimentação, calçadas irregulares, sem meios-fios, péssimas condições
de higiene, falta de sistema de esgoto, tornando ainda mais dramático o
cotidiano do cidadão comum, especialmente nos dias de verão, com a série
de chuvas e inundações. As condições sanitárias do antigo Distrito Federal
eram péssimas: varíola, impaludismo, cólera, tuberculose e outras epidemias
grassavam sobre a cidade.
Com o advento da República, abriu-se o caminho para a consolidação
da hegemonia política das oligarquias agroexportadoras, que arquitetou
o regime com base na exclusão social das classes populares. O Estado
Republicano se constituiu como um agente da produção do espaço urbano
que se torna um dos principais palcos das lutas sociais enraizadas pela
pobreza e pela desigualdade. Para a elite,
a República ideal era sem dúvida a do modelo norte-americano.
Convinha-lhes a definição individualista de pacto social. Ela evitava
o amplo apelo à participação popular tanto na implantação, quanto
no governo da República. Mais ainda, ao definir o público como a
soma dos interesses individuais, ela lhes fornecia a justificativa para
a defesa de seus interesses particulares (Carvalho, 1990, p. 24).

A dinâmica econômica por que passava o Brasil nas primeiras décadas
do século XX e o grande fluxo de capitais que afluía da elite agroexportadora despertou o interesse sobre a necessidade de modernização da capital
republicana, que ela pudesse ser “civilizada” tal qual os padrões europeus.
Paralelamente, a cidade vivia a experiência do crescimento populacional
tendo, nas duas primeiras décadas de instauração da República, um aumento
de até 60% de sua população. No entanto, esse crescimento populacional não
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foi observado passivamente pela elite da cidade. O advento da República foi o
momento propício para a expulsão de grande parte da população do centro,
considerada como suja, malcheirosa, feia, que tirava toda a harmonia, representando o oposto do que deveria ser uma metrópole moderna e europeia.
Portanto, modernizar era sinônimo de apagar o passado colonial, inclusive
a população que representava este passado e responsável por toda a herança
insalubre e a violência que grassavam na cidade. Atacar a insalubridade representava controlar as doenças e epidemias, ampliar as ruas, destruir as habitações
inadequadas e que materializavam um passado que não agradava a elite:
[...] Combate aos cortiços e embelezamento aparecerão, doravante, como partes indissolúveis do projeto de reforma da cidade, tal
como este foi idealizado por expressivos setores da elite que sobre
esta questão refletiram na virada do século (Pechman & Fritsch
apud Damazio,1996, p. 70).

Pelas experiências expostas acima, a cidade do Rio de Janeiro, em fins do
século XIX e início do século XX, era chamada corriqueiramente de “insalubre” e outros adjetivos. Grande parte de sua população habitava o centro
urbano, com grande concentração entre a rua Primeiro de Março, antiga Rua
Direita, e o Campo de Santana. Comprimida entre os quatro morros e o mar,
a população sentia na pele as diversas epidemias que assolavam corriqueiramente o espaço urbano. Malária, peste bubônica, febre amarela, varíola e
tuberculose eram as doenças mais frequentes, causando diversas mortes.
Com a chegada de Rodrigues Alves à presidência, em 1902, deu-se início
ao processo de “modernização” do meio urbano. A nomeação de Francisco
Pereira Passos para a prefeitura da cidade e de Oswaldo Cruz para a direção
do Serviço de Saúde Pública, com plenos poderes, a República atacaria os
problemas de saneamento e reforma urbana, com o objetivo de “civilizar”, na
tentativa de transformar a Capital da República em uma Paris nos Trópicos.
Ruas foram abertas e outras alargadas, novos bairros surgiram,
Copacabana por exemplo. Como parte do pacote de transformação e
maquiagem urbana houve a melhora no sistema de abastecimento de água
na cidade, o saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas, a transferência dos
cemitérios para as áreas periféricas, a proibição de circulação de mendigos e
animais pelas ruas da cidade e o desenvolvimento de um serviço de limpeza
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urbana. A reboque desse processo de reforma foram implementados os
bondes elétricos substituindo os antigos, movidos à tração animal, que eram
criticados pela sujeira deixada nos lugares públicos. Também houve a modernização do antigo porto do Rio e a implantação da rede elétrica nas ruas.
Contudo, o que ficou como marca da reforma de Pereira Passos foi a construção de uma avenida que faria a ligação de mar a mar, tornando mais fácil
o acesso ao porto, agora modernizado: a Avenida Central, que foi inaugurada
em 1905 e, sete anos depois, em 1912, rebatizada como Avenida Rio Branco.
Nas obras do Porto estavam compreendidas, como um complemento natural dele mesmo, não só um prolongamento do canal do
Mangue, como ainda a abertura de uma Avenida central, que cortasse o centro da cidade de ponta a ponta, arejando-a, higienizando-a, e
facilitasse os contatos dela com sua nova e iminente porta de entrada e saída (Gerson, 2000, p.177-178).

A implementação da Avenida Central exigiu a derrubada de centenas de
prédios e de parte de um morro. A avenida recebeu, em toda sua extensão, um
tratamento paisagístico bem cuidadoso, com total arborização e a instalação
de sistemas de esgotos, água e luz elétrica. Com uma certa rapidez, a Avenida
Central substituiu a antiga Rua do Ouvidor como o centro “nervoso” da cidade.
Pela nova avenida circulavam as elites e as classes médias que sonhavam ascender
socialmente, visitando os cafés, cinemas, confeitarias e teatros espalhados pelos
arredores. A belle époque tropical estacionava no Rio de Janeiro em que as grandes
reformas urbanas mudariam definitivamente a velha cidade colonial.
Em pouco tempo começaria a diáspora para as zonas de subúrbio. A
remodelação da cidade, marcada pela demolição de cortiços e casebres que
expunham o passado colonial e “envergonhavam” a elite, tornando-se um
empecilho ao projeto de civilização a que se pretendia:
No início dos novecentos, a cidade do Rio de Janeiro vivia grandes
mudanças. O progresso era escrito na poeira das demolições. O
novo e o moderno abriam caminho numa voracidade sem limites,
que tragava morros, mar, construções e todo um ser sentir, no irreversível processo de edificação da nova capital, vitrine do novo regime. Imposto do alto, o progresso interditava víveres, fomentando
reações variadas (Menezes, 1996, passim).
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Aos poucos, a população comum vai sendo expulsa do centro e empurrada para a periferia e, em determinados casos, para os morros nos arredores
da cidade, resultado da disparada dos preços dos imóveis e dos aluguéis.
A rápida ocupação da periferia representou a marca da transformação da
cidade. Assim,
[...] o rápido processo de ocupação da periferia foi um dos traços característicos do processo de transformações conhecido pela capital, consequência direta da política de demolições conduzida pelas
administrações municipais... (Menezes, 1996, 38).

O fato é que a região central da cidade do Rio de Janeiro, marcada pelas
antigas freguesias da Candelária, São José, Santa Rita, Sacramento, Glória,
Santana, Santo Antônio e Espírito Santo sofreu um profundo “choque”
demográfico.
Um dos principais locais modificados pela reforma urbana, a Candelária,
teve sua população reduzida praticamente à metade, segundo os dados do
Recenseamento de 1906, uma vez que nessa área a maioria das edificações
foram demolidas por conta do “bota abaixo”. O resultado para este local foi
uma redução demográfica drástica entre 1890 e 1906 em relação às outras
freguesias urbanas e suburbanas da cidade do Rio de Janeiro. Da mesma
forma, ocorreu queda demográfica em outras freguesias do centro, como
foi o caso de Sacramento, localizada também no local em que ocorreu a intervenção urbana de Pereira Passos.
Contudo, o interessante foi que no mesmo território das freguesias
centrais ocorreram casos de crescimento demográfico, especialmente na
região da Glória e do Espírito Santo, compreendendo as áreas, respectivamente, da Glória ao Flamengo — incluindo o Cosme Velho —, e do Rio
Comprido à Santa Teresa. Estas áreas estavam no perímetro do centro
da cidade, recebendo um vigoroso fluxo da população expulsa da área da
“cidade velha”, no período de 1890 a 1906. Como se encontravam próximas
da Candelária e de Sacramento, transformaram-se na principal alternativa
para os habitantes que resistiam a deixar seus espaços, enfim, sua história.
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Rumo aos quintais da Grande Madureira
No ano de 1647 foi criada a Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de
Irajá que compreendia os bairros de Irajá, Anchieta, Ricardo de Albuquerque,
Deodoro, Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, Madureira,
Campinho, Magno, Turiaçu, Rocha Miranda, Honório Gurgel, Vicente de
Carvalho, Colégio, Coelho Neto, Pavuna, Penha, Cordovil e Vigário Geral.
Fundada no século XVII, a freguesia que deu origem à Grande Madureira
estava situada no chamado “sertão carioca”, resultante da antiga Sesmaria
concedida inicialmente a Antonio França, no ano de 1568. Até o primeiro
quartel do século XVIII, essas terras mudaram de mãos diversas vezes, sempre
pela via de concessões reais, sendo desmembradas em fazendas menores. No
decorrer desse período, a produção de um grande número de lavouras permitiu
um movimento intenso nos portos dos rios na região de Meriti e Pavuna, meio
pelo qual eram escoadas a produção de açúcar e aguardente, principalmente.
Sem contar com a facilidade de uma localização estratégica como de
outras freguesias, situadas próximas à baía, a área do recôncavo passou a
ser cortada por caminhos e picadas abertas pelas tropas de mulas que atravessavam regularmente a região. As terras destinadas aos engenhos de açúcar
também eram utilizadas para o cultivo do milho, da mandioca e do feijão,
além de uma criação de animal para a subsistência local. A circulação pelo dito
“sertão carioca” permitiu o surgimento de uma indústria tímida, marcada
pelas olarias e fundições.
Madureira e Oswaldo Cruz estão localizados na antiga Fazenda do
Campinho, que foi concedida à dona Maria de Oliveira no início do século
XVII e depois passaria para o domínio do capitão Francisco Inácio Canto,
no início do século XIX.
Mais a oeste da Freguesia do Irajá, no vale do Rio das Pedras, localizava-se a fazenda de Miguel Gonçalves Portela, um português dono do engenho
de cana-de-açúcar que produzia aguardente e rapadura. Conhecida como
Engenho do Portela, a região passaria a se chamar, já no século XVIII, a
fazenda do Portela. O Engenho tinha como vizinho a fazenda de Lourenço
Madureira, o que daria nome ao futuro bairro.
Lourenço Madureira era um boiadeiro que se estabeleceu na região por
meio de uma roça de mandioca e milho, cujas terras foram arrendadas do
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Capitão Inácio Canto, o grande proprietário da fazenda do Campinho. Com
o passar do tempo, Lourenço Madureira, o boiadeiro, conquistou prestígio
e respeito junto à população local, devido ao desenvolvimento que levou à
região, desde a implementação de seu roçado.
Com morte do Capitão Inácio Canto, Lourenço Madureira se envolveu
em um litígio com a viúva. Esta disputa trouxe frutos a Lourenço, além da
vitória e direito às terras que arrendara, conquistou a simpatia dos moradores locais. Sua fazenda foi dividida em glebas dando origem à Madureira,
sendo depois ocupada por uma série de chácaras, localizadas entre o antigo
Engenho do Portela e o Engenho de Fora.
Na última década do século XIX o trem chega à Madureira, tendo sua
ramificação completa em 1898 com a inauguração da Linha Auxiliar, que
ganhou o nome inicial de Inharajá, depois Magno — em homenagem ao
Engenheiro Alfredo Magno de Carvalho; atualmente a Estação tem o nome
de Mercadão de Madureira. Aos poucos, Madureira tornou-se um importante ponto do eixo ferroviário, mantendo sua vocação histórica de ponto de
parada e apoio aos viajantes. Sobre a chegada do trem ao subúrbio, o historiador Brasil Gerson (2000) afirmou: “A primeira, ainda durante alguns anos
neste século com poltronas de couro, e sendo a de segunda mais acessível
que antes aos pobres, 200 réis até Cascadura, o dobro, contudo, do preço de
um jornal, ao contrário dos 500 réis do século anterior”.
Madureira foi adquirindo importância na malha ferroviária, retomando a
antiga vocação de ser convergência das estradas rurais, parada essencial para
os viajantes. A inauguração do mercado vizinho à Estação de Magno, em 1914,
promoveu o início de uma série de mudanças em Madureira, tornando-a o
principal centro para os comerciantes e os agricultores da região. O Mercado
de Madureira foi visto com grande esperança e desenvolvimento para região.
Alguns viram a iniciativa da construção do que seria hoje o “Mercadão” como
uma atitude inovadora, atraindo outros serviços e lojas para a região.
Madureira, a humilde estação da central, inaugurada em 1890, alcançou em trinta e dois anos um avanço formidável. Desde 1918 que
se transformou o aprazível subúrbio [...] conta com animadíssimos
cafés, confeitarias, lojas de moda, armarinhos, mercado, ostentando
algum luxo em quatro ou cinco lojas principais (Abreu, 1988, p. 91).
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Nesse período da primeira década do século XX, Madureira também
passou a contar com o serviço de bondes puxados a burro, encerrando esta
atividade em 1929 com a chegada da eletricidade à linha de Irajá.
Madureira vai se consolidar como a “capital do subúrbio” com a eletrificação dos trens suburbanos, em 1937, inaugurada por Getúlio Vargas,
deixando a antiga vocação rural. Iniciou-se uma nova etapa para o bairro,
marcado pelo processo de urbanização, transformando-o no principal centro
comercial e cultural da zona norte do munícipio do Rio de Janeiro.
Nos anos 1940, ocorreu a abertura da Avenida Brasil e, mais tarde, em
1958, a inauguração do Viaduto Negrão de Lima, construções decisivas para o
desenvolvimento e consolidação da região que tinha a maior densidade demográfica no subúrbio, à época do Estado da Guanabara, e também próspera na
arrecadação de impostos. Este ritmo acelerado de crescimento manteve-se
ao ponto de, em 1962, Madureira tornar-se a 15ª Região Administrativa com
jurisdição sobre os bairros de Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Honório
Gurgel, Rocha Miranda, Vaz Lobo, Turiaçu, Cascadura, Quintino Bocaiúva,
Engenheiro Leal, Cavalcanti, Oswaldo Cruz e Campinho.
Este crescimento de Madureira deu visibilidade aos outros bairros,
tornando-os atrativos para grande parte da população, desde o processo de
expulsão da população mais pobre do Centro da Cidade, o que foi muito fértil
para região, do ponto de vista cultural, que permitiu à Grande Madureira se
constituir como o principal polo comercial e cultural do subúrbio carioca.

Oswaldo Cruz e Madureira: Quintais dos bambas
A população que habitava as terras da antiga Freguesia de Nossa Senhora
do Irajá era, inicialmente, formada por ex-escravos e seus descendentes,
oriundos das fazendas do Vale do Paraíba Fluminense. Naquela época, o
cotidiano de trabalho da região era totalmente agrícola, composto por festas
religiosas com influência africana na música e na dança, como também com
alguma influência da cultura portuguesa.
No final o século XIX, quando a Estrada de Ferro D. Pedro II passou a ser
denominada Central do Brasil, na Grande Madureira inaugurou-se a estação
Rio das Pedras, que depois seria Oswaldo Cruz. Contudo, a ocupação do
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atual bairro de Oswaldo Cruz por moradores de outras regiões da cidade,
especialmente os habitantes mais pobres expulsos do Centro pela reforma de
Pereira Passos, teve seu auge entre 1905 e 1920. Nesta leva final chegariam os
primeiros sambistas que dariam visibilidade aos quintais de Oswaldo Cruz:
Paulo Benjamin de Oliveira, um menino negro que deixara a Saúde
para morar com a família em Oswaldo Cruz, chegou em 1920. Ele, o
legendário Paulo da Portela, seria uma das mais importantes lideranças da região e personagem fundamental na história do samba
carioca. (Nery & Moraes, 1998, p. 46).

Madureira e Oswaldo Cruz seriam os quintais onde floresceria o samba.
Junto à consagração como polo comercial, a região abriu caminho para a
consolidação da arte popular. Tornaram-se berço de grandes escolas: Portela,
Império Serrano e, depois, Tradição.
A Portela surgiu do bloco Vai Como Pode, em 1923. Inovou introduzindo
alegorias nos desfiles e o samba enredo, como também inovações na bateria
e nos passistas. Por sua ousadia, a azul e branca é a que possui mais títulos
consecutivos: sete títulos — 1941–1947; campeã em 1953; quatro títulos
— 1957–1960.
A Império Serrano, tendo como marca as cores verde e branca, foi fundada
em março de 1947 pelo grupo dissidente da Escola de Samba Prazer da
Serrinha, causando impacto como campeã nos quatro primeiros desfiles que
participou, de 1948 a 1951. A Tradição surgiu de uma dissidência na Portela em
1984. Foi fundada por um dos filhos de Natal da Portela, Nésio Nascimento,
cunhado da porta-bandeira Vilma.
A mobilidade social dos ex-moradores do Centro para o subúrbio foi o
elemento fundamental para a consolidação de Oswaldo Cruz e Madureira
como berço do samba. Ainda que, inicialmente, houvesse uma territorialização, pela qual em Madureira se concentravam os imigrantes portugueses,
homens de grossas aventuras, assentadas no comércio e na labuta dos secos
e molhados, e Oswaldo Cruz firmava-se como local de acolhimento do povo
que deixara o Centro, como também descendentes de libertos, forros do
Interior do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Esta diversidade, marcada pela cultura africana e portuguesa na Região da
Grande Madureira, foi fundamental para a criação do clima de camaradagem
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e a afirmação de uma identidade suburbana contra o descaso e o abandono do
poder público. O carnaval vai ser a amálgama social necessária na construção
da identidade de “ser suburbano”, um elemento comum não somente ao povo
suburbano, mas também a todos que moram no subúrbio:
Madureira enfrenta as maiores dificuldades no seu dia a dia não
tem gás, não tem luz elétrica, tem apenas meia-dúzia de aparelhos
telefônicos e vive esquecida pelas autoridades, fazendo lembrar os
desprezados bilhetes de loteria com final 13 que ninguém quer levar
[...] mesmo assim, ninguém ousa falar mal do bairro graças aos famosos coretos alegóricos (Suburbios em Revista,1949 apud Fraga &
Santos, 2015, p. 19).

Esta identidade suburbana será marcada pela diversidade e um meio para
o surgimento de um sentimento de pertencimento para os imigrantes que se
instalavam em Madureira, como vai ser o caso dos comerciantes portugueses
que se identificam e se envolvem com o bairro e as camadas populares do
subúrbio. O carnaval do bairro vai ser o veículo para o grande envolvimento:
Os imigrantes portugueses recém-chegados ao Brasil e estabelecidos no comércio suburbano parecem ter buscado formas de pertencimento, participação e integração social com os recursos culturais
de que dispunham. O carnaval pode ter sido a escolha ideal, já que,
além de ser comum à cultura dos dois países (no Rio de Janeiro em
especial), constituía-se em uma festa de grande alcance social, capaz de mobilizar os mais diversos estratos da população com folguedos que transformavam a cidade nos quatro dias de folia. (Fraga
& Santos, 2015, p. 23).

Além das Escolas de Samba da região, a Grande Madureira, em especial
o bairro, ganhou notoriedade por conta da afirmação do carnaval de rua,
promovido pelos comerciantes que assumiam sua identidade suburbana
com o patrocínio dos coretos, que surgiram em 1924:
[...] os coretos alegóricos tornaram-se a mais importante estratégia
de promoção do bairro, dos subúrbios. Através da linguagem própria do carnaval, a criação de uma igualdade abstrata entre os moradores do subúrbio tornava-se possível a partir da integração dos
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diferentes segmentos sociais na festa carnavalesca. Ainda que os
vários grupos sociais tivessem orientação ou participação distinta
na folia, simbolicamente, recriava-se um subúrbio unido pela alegria e riqueza de fantasias e alegorias (Ibidem, p. 28).

Os coretos alegóricos se transformaram no símbolo da diversidade no
bairro e do carnaval popular, chegando ao ponto de incorporar os desfiles
das Escolas de Samba do bairro:
A incorporação do desfile das escolas de samba em torno dos coretos contribuiu para aumentar a fama e o brilhantismo do carnaval
de Madureira, já que as escolas de samba, a partir do período estudado, adquiriram uma crescente projeção no contexto nacional.
Deste modo, a participação das camadas populares no evento reforçou o prestígio e proporcionou um caráter socialmente abrangente
do movimento de dignificação dos subúrbios (Ibid., p. 29).

Contudo, os dias de carnaval não eram suficientes para a satisfação da
necessidade de entretenimento da população do subúrbio ao longo dos 365
dias do ano. Os quintais se transformaram no principal ponto de encontro
e entretenimento da população do subúrbio, consolidando a influência da
cultura de matriz africana na identificação e formação de um local em que
pudessem viver com dignidade, fixando suas residências após a diáspora das
fazendas do Vale do Paraíba e da reforma de Pereira Passos:
Nesse contexto é que surgem os bairros da periferia suburbana e as
relações étnico-raciais, pelas culturas de matrizes africanas, especificamente nos bairros de Madureira e Oswaldo Cruz, cujos novos
moradores, que vieram das fazendas de café do Vale do Paraíba e do
Centro da cidade, via malha ferroviária, estavam em busca de um
espaço para viver com dignidade. Nesse sertão carioca, cercado de
campos vastos e amplos terrenos, a população fixou suas residências.
Na falta de entretenimento público especificamente em Madureira e
Oswaldo Cruz, os moradores passam a promover encontros festivos
nos grandes quintais que residiam e assim minimizavam a ausência
de políticas públicas, importante para a dignidade humana. Os encontros festivos nos quintais dos novos moradores culminaram inicialmente em blocos carnavalescos, que, tempos depois, receberam a
denominação de escolas de samba (Silva, 2013, p. 41-42).
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Os quintais da Grande Madureira representaram a afirmação e resistência
da cultura de matriz africana, resultando no fortalecimento do subúrbio e
no surgimento da identidade suburbana.

Considerações finais
O presente texto teve como objetivo fazer uma rápida história da Grande
Madureira, indicando suas contradições, suas alegrias, sua originalidade, sua
diversidade. A partir dessa pequena trajetória histórica pudemos ver o quanto
a Grande Madureira e seus quintais estão além da visão estereotipada criada
para o morador de subúrbio, de alienado, fora do lugar, sem visão política e
sem capacidade de luta pela cidadania.
A Grande Madureira passou de área agrícola para área urbana de grande
densidade demográfica, de comércio intenso e diversificado, mas também
exemplo histórico de diversidade na construção de sua identidade como
“capital do subúrbio”, marcada pela alegria, pela solidariedade das rodas de
samba em seus quintais, nos encontros de fim de semana de um povo oriundo
de uma diáspora africana e europeia.
Enfim, em seu processo histórico, a Grande Madureira mostrou a
contribuição das culturas negra e portuguesa como marcas na constituição
da cidade do Rio de Janeiro, em especial, o subúrbio como locus de um
modus vivendi que fugia, às vezes, dos padrões da ideia da boa sociedade. Os
encontros festivos nos quintais e nos coretos foram fundamentais para a
consolidação de uma identidade própria de quem nasceu e viveu na Grande
Madureira e viveu sua intensa e rica rede de sociabilidade.
No ano de comemorações de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, muito
foi dito sobre o centro, em especial sobre a ocupação histórica dos morros no
período colonial como domínio estratégico de defesa da cidade e no período
republicano como resultado do descaso e da falta de preocupação com a
questão social. Contudo, o que deu a alma carioca, conforme exposto no
texto acima, foi a periferia, o samba que representa a alma carioca teve seu
berço também na Grande Madureira.
Esta foi a proposta da mesa “História urbana, cultura e memória da
Grande Madureira”, que teve início com a apresentação de Alline Torres Dias
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da Cruz, com o texto “Fontes em fluxo e em perspectiva: uma análise antropológica de alguns dos territórios ‘Maria Sapeca’”, que refletiu, do ponto de
vista antropológico, sobre a produção do cotidiano de uma mulher afrodescendente através de processos criminais, crônicas policiais e da iconografia,
a construção da imagem da “desordeira Maria Sapeca”, tornando-se uma das
manifestações do “folclore” e da “cultura popular”.
Em suas idas e vindas aos arquivos e bibliotecas da cidade do Rio de
Janeiro, de forma cirúrgica, Alline Torres encontrou “Maria Sapeca” e identificou nas fontes as várias incorreções sobre a construção dessa personagem.
Nesta perspectiva, a autora elegeu algumas práticas discursivas e de documentação, na primeira década do século XX, para refletir sobre a produção de
“histórias”, “memórias” e “culturas” de mulheres afrodescendentes que se
tornaram objeto de discurso, observação e documentação de outros homens.
Em seguida à análise da construção histórico-antropológica de “Maria
Sapeca”, tivemos a apresentação de Inoã Pierre Carvalho Urbinatti com
o texto “Das fazendas à ‘capital dos subúrbios’: a formação do bairro de
Madureira”, que traçou um panorama geral da formação histórica tendo
como foco o bairro vizinho, Oswaldo Cruz, apontando como uma das marcas
identitárias, na questão territorial, o surgimento e a presença do samba.
Apreendendo também os principais aspectos de formação da região rural
até tornar-se um dos principais bairros do subúrbio carioca e sua repercussão
no campo cultural, em especial o samba, resultante da presença negra desde
os tempos coloniais.
A partir do conceito geográfico de “subúrbio”, Inoã Urbinatti refaz toda
a trajetória do processo histórico que levou Madureira e Oswaldo Cruz a
tornarem-se bairros importantes e representarem a identidade do “subúrbio
carioca”, destacando elementos específicos que consolidam o conceito,
como a expansão da urbanização e a implantação da malha ferroviária,
construindo o processo histórico de Madureira e Oswaldo Cruz e o papel
do samba na constituição da “capital do subúrbio” e seu panorama cultural.
A apresentação que encerrou a mesa foi de Antonio Edmilson Martins
Rodrigues com o texto “O lugar da memória — Madureira: características
originais da formação do bairro; centralidade de Madureira no cenário
urbano dos subúrbios e na cultura carioca; Madureira, futebol e Che Guevara:
a construção de um imaginário de resistência”. Iniciou tratando da dimensão
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da cultura do Rio de Janeiro, especialmente da relação entre história e literatura, e depois partiu para dois exemplos que marcam a história do bairro
de Madureira: Madureira Esporte Clube e a Zaquia Jorge.
Tratando da dimensão da cultura, Antonio Edmilson inicia discutindo
a distinção entre subúrbio, arrabalde e sertão como elemento fundamental
para compreender o processo de formação da cidade do Rio de Janeiro, em
especial o subúrbio. Em sua fala, o subúrbio vai ter uma extensa diversidade
de significado, ao longo da produção historiográfica sobre o Rio de Janeiro,
essencial para compreender a ocupação fora da cidade que, ao longo do
tempo, vai representar um conjunto de tradições.
Enfim, Antonio Edmilson, em seu texto, amplia a compreensão do papel
do subúrbio, que não pode ficar só restrito à ideia de berço do samba, mas
de um conjunto de variadas representações que devem ser preservadas de
um patrimônio comunitário.
A Grande Madureira está para além do Parque Madureira, está na
memória e na história da formação de um povo que construiu um subúrbio
rico, solidário e vibrante, conforme foi a proposta da mesa e que podemos
observar nos belos textos dos autores em sua compreensão histórica, antropológica e literária.
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Das fazendas à “capital dos subúrbios”:
a formação do bairro de madureira
inoã pierre carvalho urbinati

Abordamos aqui um tradicional bairro do subúrbio do Rio de Janeiro,
Madureira, procurando traçar um panorama geral de sua formação histórica
e tendo como foco ainda o vizinho Oswaldo Cruz, dada a grande inter-relação
existente entre os dois bairros. Nessa breve análise esperamos contribuir para
a valorização da história desses bairros, com a apresentação de um panorama
de sua evolução. Daremos ênfase à questão territorial e destacaremos o surgimento e presença do samba na região como uma de suas principais marcas
identitárias. Procuraremos apreender os principais aspectos da formação
de uma região a princípio marcadamente rural até sua conversão num dos
principais bairros do subúrbio carioca, e a repercussão desse processo na
área cultural, com foco no samba, destacando a presença, desde os tempos
coloniais, de uma forte presença negra em sua população.
A geógrafa Maria Therezinha de Segadas Soares, após distinguir os
diferentes significados da palavra em inglês — os suburbs — e francês —
as banlieues —, procurou definir um “conceito carioca de subúrbio”1. No
primeiro caso o conceito possui uma dimensão eminentemente administrativa, engloba fundamentalmente populações abastadas e refere-se
basicamente a um povoamento em torno de uma área urbana central, de
menor densidade e dependente desta área. Já o conceito francês inclui
1

Cf. SOARES, Maria Therezinha de Segadas. Divisões principais e limites externos do
Grande Rio de Janeiro. In: BERNARDES, Lysia e SOARES, Maria Therezinha de Segadas.
Rio de Janeiro: Cidade e Região. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Dep. Geral
de Doc. E Inf. Cultural, Divisão de Editoração, 1995. p.135-144.
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populações tanto abastadas como de menor poder aquisitivo, e, sobretudo,
designa também um modo de vida banlieusard, com a permanência, nos habitantes da banlieue, de práticas e hábitos não inteiramente urbanos, como
a prática agrícola em hortas caseiras — o caso de operários-horticultores
—, refere-se ainda a uma paisagem específica, que inclui áreas livres, não
edificadas.
O conceito carioca de subúrbio — palavra, segundo Soares, utilizada
no século XIX para designar locais como o Catumbi e Botafogo —, passou a
incorporar elementos específicos especialmente com o avanço da urbanização e a implantação do transporte ferroviário. Assim, o conceito em sua
acepção carioca teria três aspectos principais: de um lado, a ligação com
a questão do transporte ferroviário; a escassez de recursos por parte de
sua população, que seria, assim, de condições mais modestas, em termos
gerais, do que a das áreas mais centrais; e, enfim, a dependência e relações
íntimas com a área central da cidade. Soares citou mais dois aspectos: “a
concentração predial em áreas descontínuas e indícios de transformação
da propriedade agrícola, explorada ou não, em lotes urbanos”; e a “escassez
de melhoramentos”. Conforme observaremos, esses aspectos terão importância grande na configuração do bairro de Madureira. De acordo com Soares:
A ideia de utilização do transporte ferroviário diário ficou indissoluvelmente ligada à palavra subúrbio. Hoje, apesar da insuficiência
desse meio de transporte e da utilização, em ritmo cada vez maior,
no transporte rodoviário, no conceito popular carioca, onde não há
trem não é subúrbio (como é o caso de Jacarepaguá). Entretanto,
nas áreas servidas pelo trem, mas onde a paisagem está totalmente
urbanizada, como no Méier, em Cascadura ou Madureira, reluta-se
em abandonar a designação subúrbio2.

Nelson da Nóbrega Fernandes seguiu caminho parecido ao de Soares e
se apoiou no “conceito carioca de subúrbio”, tal como definido pela geógrafa
e, inclusive, relacionado à presença da malha ferroviária. Segundo este
pesquisador, tal conceito emergiu no início do século XX, sobretudo em
função das reformas urbanas do período Passos, e esteve no centro do que
2

Cf. SOARES, Maria Therezinha. op. cit., p. 141.

42

PA R T E I | H I S TÓ R I A E M E M Ó R I A D A G R A N D E M A D U R E I R A

ele denominou de “rapto ideológico” do conceito de subúrbio: nessa visão,
tal conceito se distanciou da acepção comum e generalizante do termo — que
corresponderia, segundo ele, sobretudo, a áreas descampadas, nas proximidades da cidade — para bruscamente passar a ser usado para se referir a
áreas claramente integradas na malha urbana — nesse caso, os bairros ferroviários, isto é, em torno das estações de trem — e habitados pelos setores
proletários. O termo passou a ser associado, segundo o autor, a uma noção
de desprestígio político e social, sendo sintomático o fato de que hoje áreas
bastante distantes do Centro — portanto, periféricas, aspecto importante no
conceito original de subúrbio —, como a Barra da Tijuca, por serem habitadas
principalmente por setores abastados, não estejam inseridas, no vocabulário carioca, na categoria “subúrbio”. Longe de ser um fenômeno “natural”,
Fernandes apontou nesse processo raízes ideológicas:
[...] a emergência do conceito carioca de subúrbio coincide [...] com
as grandes transformações da sociedade e do espaço do Rio de Janeiro do início do século XX e sintetizadas nas reformas urbanas
então realizadas. Neste reordenamento do espaço social e de implantação da separação capitalista entre usos e classes sociais, que
assalta e reestrutura o tecido urbano para as necessidades do capitalismo, o conceito carioca de subúrbio pode ser compreendido
como uma necessidade ideológica, definindo não apenas um lugar,
mas, sobretudo, o lugar que passou a ser ideologicamente destinado ao proletariado do Rio de Janeiro3.

O território que hoje constitui Madureira e Oswaldo Cruz, situado
numa baixada ao norte do Maciço da Tijuca, próximo também da Serra
da Misericórdia e inserido (como todo o município) numa área de Mata
Atlântica, foi originalmente habitado — se não o local exato, ao menos a
região — por tribos indígenas, lembrando que pertenciam ao grupo Tupi,
dominantes no atual município do Rio de Janeiro, de acordo com historiadores como José Augusto Drummond. Essas terras, após a chegada dos
colonizadores portugueses e a fundação da cidade do Rio de Janeiro em

3

Cf. FERNANDES, Nelson da Nóbrega. O rapto ideológico da categoria subúrbio. Rio de Janeiro
1858-1945. Rio de Janeiro: Apicuri, 2001. p. 48.
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1565, passaram a integrar a Freguesia de Irajá. O nome “Irajá” vem do tupi
yra-yá, que significaria “o lugar de onde brota o mel”4. Segundo J. Romão da
Silva, o termo também poderia significar “a fruta das abelhas”: eira = eira
+ já = yá5 (cabaça, fruta). Assim, a presença humana nesse território já era
bastante antiga. É importante destacar que já em 1568 a região foi compreendida na sesmaria concedida a Antônio de França6. A população indígena
terminou subjugada pelos colonizadores portugueses, conquistadores do
território após a vitória definitiva sobre os índios e seus aliados franceses em
1567 (Drummond, 1997, p. 70). Já a sesmaria de Antônio de França trocaria
de dono diversas vezes até o século XVIII, por meio de concessões reais,
desmembrando-se em fazendas menores.
A Freguesia7 de Irajá propriamente dita foi instituída em dezembro de
1644 pelo padre Gaspar da Costa, com a capela dedicada à Nossa Senhora da
Apresentação, tornando-se paróquia independente em 16478. Limitava-se ao
norte com a Freguesia de São João de Meriti. Na origem, a freguesia englobava
uma região imensa do atual município do Rio de Janeiro, desde praticamente a atual Grande Tijuca até Campo Grande, na Zona Oeste. Sucessivos
desmembramentos, com a criação de novas freguesias — como as de Campo
Grande e de Nossa Senhora do Loreto de Jacarepaguá, ainda no século XVII,

4

Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. Madureira & Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro:
Editora Fraiha. p. 33.

5

Cf. SILVA, J. Romão. Denominações indígenas na toponímia carioca. Rio de Janeiro: Editora
Brasiliana, 1966, p.171.

6

Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. Madureira & Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro:
Editora Fraiha. p. 33.

7

O termo “freguesia” correspondia a uma divisão territorial, tendo o mesmo significado
administrativo tanto para a Igreja Católica como para os poderes públicos. “De origem
eclesiástica, desde séculos mais remotos do Cristianismo, deriva do termo freguês, que
identifica todos aqueles que habitam uma mesma região, que é freguês de uma mesma paróquia. Paroquiano é o freguês de uma paróquia, que, por sua vez, é a sede ou Igreja Matriz, na
qual existe um pároco ou vigário”. Cf. FRÓES, Nazareth de Souza e GELABERT, Odaléa
Ranauro Enseñat. Rumo ao Campo Grande por trilhas e caminhos 1565-1965. Rio de Janeiro:
2004, p. 56.

8

Cf. SILVA, Lina Gorenstein da. Heréticos e impuros: a Inquisição e os cristãos-novos no Rio
de Janeiro — século XVIII. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento
Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1995, p.61.
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e de Inhaúma, em 17439 — reduziram suas dimensões, que, contudo, permaneceram bastante amplas. Nas terras, dedicadas em grande parte ao cultivo
de açúcar, plantava-se também mandioca, milho e feijão, além da existência
de uma pequena criação animal. Tratava-se de uma região que compreendia
“terras férteis, onde havia vários engenhos de açúcar”10.
O trabalho do negro escravizado passou a ser utilizado no quadro da
economia colonial escravista baseada na grande propriedade agroexportador.11 Um dos estabelecimentos agrícolas erguidos na região foi o Engenho
de Fora, inicialmente conhecido como Engenho de Nossa Senhora da
Conceição, entre o Largo do Tanque e o Largo do Campinho, fundado no
século XVII por Salvador Correia de Sá e Benevides. Em 1779, de acordo com
uma relação do Marquês do Lavradio (Vice-Rei do Brasil de 1769 a 1779),
o engenho contaria com cerca de 25 negros escravizados e deteria uma
produção anual de 14 caixas de açúcar e 15 pipas de aguardente.12
O local que abriga hoje os bairros de Madureira e Oswaldo Cruz integrou
inicialmente a Fazenda do Campinho, concedida à dona Maria de Oliveira
em 1617, e passaria às mãos do capitão Inácio do Canto por volta de 1800.13
Num certo Vale do Rio das Pedras, a oeste da Freguesia do Irajá, situava-se a
fazenda do português Miguel Gonçalves Portela, constituída de um engenho
onde se produzia aguardente e rapadura.14 O engenho ficou conhecido por
Engenho do Portela, e a região passaria, no século XVIII, a ser conhecida por
Fazenda do Portela, com o engenho chegando depois a fazer limites com a
9

Cf. CARVALHO, Delgado de. História da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria
Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural,
1990. p. 115-116.

10

Cf. SILVA, Lina Gorenstein da. op. cit., p. 61.

11

Na presente pesquisa, não disponho de dados sobre a existência de quilombos na região,
mas é plausível supor sua presença, uma vez que essa se verificou em diversas áreas do Rio
de Janeiro, como em Jacarepaguá. E é interessante notar que a região fica próxima da Serra
dos Pretos Forros (localizada no extremo norte do Maciço da Tijuca).

12

Cf. FRIDMAN, Fânia. Donos do Rio em Nome do Rei: Uma história fundiária da cidade do Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro: Garamond, 1999, p. 139.

13

Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. Madureira & Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro:
Editora Fraiha. p. 34.

14

Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. Madureira & Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro:
Editora Fraiha. p. 35.
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propriedade do boiadeiro Lourenço Madureira (segundo alguns pesquisadores, descendente de um certo Antônio de Madureira, lavrador de Campo
Grande), já fixado, segundo Carlos Alberto Meda, na região que nos interessa nos últimos anos do século XVIII, e que arrendara terras do referido
Capitão Inácio Canto, e que nelas instalara uma produção de mandioca e de
milho.15 Deve-se ainda observar a posição estratégica da região. De acordo
com Fania Fridman,
Na Baixada de Jacarepaguá, pertencente à atual zona oeste da cidade, os engenhos dominavam a paisagem no século XVIII. Pelo
Porto de Sernambetiba, onde foram construídos depósitos de cal,
eram escoadas, além do açúcar, farinha, milho, arroz, carne-seca
e algodão, e recebidos manufaturas e vinhos. Como assinalamos
anteriormente, a produção local também podia ser enviada por via
terrestre até o Porto fluvial de Irajá através do Vale do Marangá,
Campinho e Madureira16.

De acordo com as pesquisadoras Vignoli e Nery, no início do século XIX,
Lourenço Madureira e a viúva do capitão Inácio Canto, dona Rosa Maria
dos Santos (falecida em 1846) entraram em conflito pela questão da posse
de terras, sem que tenhamos aqui informações quanto ao desfecho. Mais
tarde, as terras passaram a ser divididas em chácaras, dando origem ao
processo de loteamento e ao surgimento do bairro de Madureira propriamente dito. Sobre Madureira, o personagem parece ter marcado bastante a
região: “Lourenço conquistou o respeito e a admiração da população local
pelo grande desenvolvimento que levou para a região”17. Não dispomos aqui
de maiores dados para corroborar tal afirmação, mas o fato de seu nome ter
sido escolhido para batizar o futuro bairro é revelador da importância do
boiadeiro na história local.

15

Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. Madureira & Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro:
Editora Fraiha. p. 36.

16

Cf. FRIDMAN, Fânia. Donos do Rio em Nome do Rei: Uma história fundiária da cidade do Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro: Garamond, 1999. p. 100.

17

Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. Madureira & Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro:
Editora Fraiha. p. 36.
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A Freguesia de Irajá, no século XIX, permaneceu rural, fato confirmado pelos levantamentos demográficos da região no período apontado
pelo geógrafo Maurício de Abreu, que apresenta uma série de dados com
base no Relatório do Ministério dos Negócios do Império, fonte utilizada pela
historiadora Eulália Maria Lahmeyer em História do Rio de Janeiro (do capital
comercial ao capital industrial e financeiro). O censo nesse relatório dividia o
Município do Rio de Janeiro em dois tipos de freguesias: urbanas e rurais.
Segundo esses dados, Irajá estava compreendida na seção das “Freguesias
Rurais”, ao lado de outras como Jacarepaguá, Inhaúma e Guaratiba. Em 1831,
Irajá contaria com cerca de 3.757 habitantes; em 1838, 5.034 habitantes; e,
em 1870, 5.746 moradores.18 Tratava-se de uma população reduzida, o que
parece confirmar o aspecto rural da região, cujo crescimento demográfico,
entre as décadas de 1820 e 1870, pode ser considerado modesto, embora não
desprezível. Assinale-se ainda a presença militar, com a instalação, em 1822,
do Forte do Campinho — erguido para proteger a região de possíveis ataques
a partir da Baía de Sepetiba.
No plano religioso, por volta de 1862, Domingos Lopes cedeu um terreno
dentro da Fazenda do Campinho, de sua propriedade, para a irmandade de
Nossa Senhora da Conceição, que construiu lá uma capela em invocação à
santa19, numa área, portanto, rural. Segundo Fridman, o conjunto do município, em sua porção Oeste — vizinha à atual Madureira, portanto —, era
constituído de centenas de propriedades rurais, entre fazendas, sítios e arrendamentos, incluindo o já citado Engenho de Fora, situado em Jacarepaguá,
mas fazendo fronteira com a região de Madureira. O trabalho escravo era
recorrente em grande parte dos estabelecimentos agrícolas, estando na base
da economia agrária da época, e é importante registrar que o Rio de Janeiro
oitocentista foi uma das maiores cidades escravistas da época moderna,
com uma população escrava que atingiu cerca de 45% do total de 100 mil
habitantes em 1821.20
A fisionomia do território da Freguesia de Irajá começou a ser alterada
na segunda metade do século XIX, com a inauguração da linha ferroviária no
18

Cf. ABREU, Maurício de. op. cit., p.39.

19

Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. op.cit., p.86.

20

Cf. URBINATI, Inoã Pierre Carvalho. Datas Cariocas. Rio de Janeiro: Bruxedo, 2004. p. 52.
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Município do Rio de Janeiro, a partir de 1858. Naquele ano, quatro anos após
a inauguração da pioneira linha férrea em Magé, foi inaugurada a Linha Dom
Pedro II — atual Central do Brasil —, com a criação das primeiras estações,
e pouco depois foi inaugurada a estação de Cascadura21. A implantação das
estações ferroviárias permitiu maior acesso às localidades onde elas foram
criadas, favorecendo um processo de parcelamento do solo. A terra era
progressivamente valorizada em termos econômicos, após a instituição da
Lei de Terras em 1850, que, substituindo a legislação das sesmarias (extinta
em 1822) determinava a compra como única forma de acesso à terra.22
“Quando o solo tornou-se uma mercadoria de interesse dos posseiros e dos
proprietários rurais, grandes glebas na cidade do Rio de Janeiro tanto no
centro quanto nos subúrbios acabaram divididas” (Fridman, 1999, p. 130). A
base fundiária substituía a propriedade escrava como eixo da economia, no
contexto de gradual extinção da escravidão (Martins, 2004), impulsionada
em 1850 pela Lei Eusébio de Queiroz, antitráfico negreiro.
A presença negra na região de Madureira na época pode ser constatada no
censo demográfico de 1872, considerado o primeiro censo a nível nacional a
ser realizado, com boa margem de acertos, no Brasil. Pelos dados23, verifica-se
que a Freguesia de Irajá era povoada por 5.910 habitantes. Desse número,
a população negra elevava-se a 1.787 pessoas, e os pardos a 1.820 pessoas,
o que totalizava cerca de 61% de negros e pardos residindo na Freguesia.
A população da Corte, por outro lado, chegava a 274.972 pessoas, sendo
que a população negra total do município chegava a 55.906, e a população

21

Cf. RODRIGUES, Hélio Suêvo. A Formação das Estradas de Ferro no Rio de Janeiro: O Resgate
da sua Memória. Memória do Trem, 2004. p. 20.

22

O significado da Lei de Terras foi e tem sido objeto de diferentes análises. Se boa parte da
historiografia — autores como Hamilton Pereira em Brasil Império, Ângela Viana e Liana
Botelho em Dicionário Histórico Brasil: Colônia e Império — tende a ver nela uma medida que
atendeu fundamentalmente aos interesses dos grandes proprietários rurais, interditando
na prática o acesso à terra às camadas mais humildes da população, outros autores, como
Márcia Motta (Nas fronteiras do poder) e Ligia Osório Silva (Terras Devolutas e Latifúndio),
sem deixar de destacar os elementos conservadores, apontam outros aspectos da lei, que
poderia também ter tido um efeito modernizador na legislação agrária da época.

23

Cf. ALENCASTRO, Luis Felipe de (organizador do volume). História da vida privada no
Brasil: Império. Coordenador-geral da coleção: Fernando A. Novais. História da vida
privada no Brasil, volume 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p .477.
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parda a 66.344; assim, a população de negros e pardos do Rio de Janeiro era
de 44,4%.24 Isto quer dizer, portanto, que a proporção dessa população na
Freguesia de Irajá era mais elevada do que a proporção média no município.
É importante observar que o número de negros não correspondia necessariamente ao número de escravos, uma vez que o número de negros “livres” era
importante; assim, pelo mesmo censo, verifica-se que o número de negros
escravizados era, em Irajá, de 1.439 pessoas, correspondendo a 24,3% do
número de habitantes da freguesia — acima da média na Corte, que era de
48.939 negros escravizados, cerca de 17,8% do total da população.25 Cerca de
vinte anos depois, em 1890, a população da Freguesia de Irajá elevava-se a
mais 13 mil pessoas.26 De acordo com Alline Cruz, naquele ano, a população
negra da freguesia corresponderia a cerca de 46% do total de habitantes,
enquanto que a população branca corresponderia a 54%.27
As alterações na estrutura territorial da região (até então marcada pelo
predomínio de chácaras28) tiveram um marco fundamental com a criação das
estações de trem Madureira e Magno. A primeira foi inaugurada em 189029,
e a segunda, em 1898, como parte da Linha Auxiliar, assim denominada em
homenagem ao engenheiro Alfredo Magno de Carvalho. Houve ainda a
implantação de uma linha circular com cerca de 2,5 km de extensão, a Circular
Dona Clara, em 9 de fevereiro de 1897, desativada no início da década de
1950.30 O nome homenageava a viúva de um político influente da Freguesia,
o já mencionado Domingo Lopes, e a referida estação foi instalada em terras
24

Cf. ALENCASTRO, Luis Felipe de. op. cit., p. 485.

25

Cf. ALENCASTRO, Luis Felipe de. op. cit., p.477.

26

Cf. CARVALHO, Lia de Aquino e ROCHA, Oswaldo Porto. A era das demolições: cidade
do Rio de Janeiro: 1870-1920. Contribuição ao estudo das habitações populares: Rio de
Janeiro: 1866-1906. 2ª ed. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Divisão de Editoração, 1995. p. 121.

27

Cf. CRUZ, Alline Dias da. Suburbanização e Racismo no Rio de Janeiro: uma leitura de Madureira e Dona Clara no contexto do pós-emancipação (1901-1920). Dissertação de Mestrado.
Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. p.70.

28

Cf. FERNANDES, Nelson da Nóbrega. Escolas de samba: sujeitos celebrantes e objetos celebrados, Rio de Janeiro, 1928-1949. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria da
Cultura, 2001. p. 59.

29

Cf. RODRIGUES, Hélio Suêvo. op. cit., p.35.

30

Cf. RODRIGUES, Hélio Suêvo. op. cit., p.35.
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de sua chácara, por ela cedidas, para a implantação da estação. Também em
189831, foi inaugurada a estação de Rio das Pedras32 — denominada Oswaldo
Cruz em homenagem ao sanitarista por volta de 1918. Na última década do
século XIX, propostas de construção de linha até a região começavam a chegar
aos poderes públicos, demonstrando o crescimento urbano. Um documento
encontrado no Arquivo Nacional indica que o “O Engenheiro Francisco Alves
Cordeiro de Araújo Feio pede concessão para construir uma estrada de ferro
suburbana, entre a Praça 11 de Junho e a estação de Madureira na Estrada
de Ferro Central do Brasil”, em 1892.33 Apresentado ao governo federal, o
documento reúne diversos argumentos em prol da instalação de uma “via
férrea suburbana”, com a descrição de seu traçado, “obrigações e favores
necessários à realização do projeto” e sua “exequibilidade”. A proposta do
engenheiro foi feita logo após a inauguração da estação de Madureira, o que
parece indicar um movimento em direção à região.
A chegada do trem intensificou o movimento, e, por volta de 1905, o bonde
— existente desde 1859 na então capital brasileira e no início puxado por
animais — fazia sua aparição em Madureira, com a inauguração da Linha
Circular Suburbana Railways, ligando Madureira a Irajá.34 Desde 1873, uma
parte da região já era servida pelo bonde, com a inauguração da Companhia
Ferro Carril de Jacarepaguá, ligando Cascadura a Jacarepaguá e passando
pelo Campinho.35 Ainda que conservando um ar bucólico durante várias
décadas do século XX, a transformação da região em bairro urbano já se podia
sentir. Sintomático é o fato da Freguesia de Irajá ter sido classificada no censo
de 1906 como freguesia “suburbana” e não mais “rural”. No mesmo período,
foi erguida a Igreja de São José da Pedra, no Morro São José. Em relação à
presença de libertos, vale a pena destacar o seguinte texto:

31

Cf. RODRIGUES, Hélio Suêvo. op. cit., p.35.

32

Não confundir com a localidade de Rio das Pedras, situada em Jacarepaguá.

33

Arquivo Nacional. GIFI 43196 — Processo 7443 — ano 1892.

34

Cf. MORAES, Cristina Vignoli de e NERY, Laura. op. cit., p.43.

35

Cf. MORAES, Cristina Vignoli de e NERY, Laura. op. cit., p.43.

50

PA R T E I | H I S TÓ R I A E M E M Ó R I A D A G R A N D E M A D U R E I R A

A população que ocupava as terras da antiga freguesia era até então
formada, sobretudo, por ex-escravos e seus descendentes, provenientes das fazendas da região do Vale do Paraíba, do interior de
Minas Gerais, e de fazendas do interior do próprio Rio de Janeiro. A
vida, naquela época, era marcadamente rural, organizada em torno
das festas religiosas, da música e da dança de origem africana, ainda
que com alguma influência portuguesa.36

A implantação da reforma Passos, no início do século XX, com intervenções drásticas no Centro, provocou a expulsão de milhares de pessoas de
origem humilde. Muitas se fixaram nos morros próximos, intensificando
o fenômeno de expansão das favelas — surgidas no final do século XIX, no
contexto de desagregação da escravidão —, e outras procuraram as regiões
suburbanas, favorecidas pela linha ferroviária, como a antiga Freguesia de
Irajá. É nesse momento que o “subúrbio passa a representar o espaço idealizado como lugar do proletariado e das indústrias, simbolizando o ambiente
das classes sociais e das atividades rejeitadas pela cidade” (Fernandes, 2011,
p.58). O pesquisador citou Lima Barreto, como forma de observar a alteração
da palavra subúrbio no início do século, tal como registrado nos romances
do famoso escritor:
O modo como ele usa a palavra subúrbio deixa perceber como este
signo ideológico refletiu as mudanças da realidade social, pois foi a
partir deste momento que subúrbio ferroviário começou a ser associado a pobres e ao desprestígio político e social. E não por acaso
este também é o momento em que nasce uma política territorial
pautada pela insuficiência de investimentos públicos e privados
para o subúrbio ferroviário, agora visto como lugar de pobres, e de
prioridade sistemática para outras zonas da cidade.37

O incremento populacional de Irajá no início do século XX pode ser
medido pelos censos disponíveis de 1906 e de 1920, que atestam um forte
aumento populacional e um aumento significativo da densidade demográfica
36

Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. Madureira & Oswaldo Cruz. p. 43-45.

37

Cf. FERNANDES, Nelson da Nóbrega. O rapto ideológico da categoria subúrbio. Rio de Janeiro
1858-1945. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. p.58.
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da área. Se em 1906 Irajá — agora uma freguesia suburbana — possuía cerca
de 27.410 habitantes, quatorze anos depois esse número elevou-se para
99.586 habitantes, experimentando um crescimento da ordem de 263%!
No mesmo período, a população do Rio passou de 805.335 habitantes para
1.147.599 pessoas.38 Quanto à densidade demográfica, em 1906 ela era, em
Irajá, de 212 habitantes por quilômetro quadrado e, em 1920, saltou para 770,
um crescimento de 264%, enquanto no Rio como um todo ela passou de 721 a
986, um aumento de 37%.39 Santos apontou o papel do valor mais barato dos
preços: nos subúrbios, loteadores vendiam terrenos a “preço módico”. Outro
fator que teria contribuído para o crescimento teria sido a presença de várias
unidades militares, principalmente em Deodoro, Vila Militar e Marechal
Hermes, bem como a posterior implantação de rodovias.
A constante expansão demográfica tem de ser vista com cuidado, de
modo a não superdimensionar a urbanização da área naquele período: até
pelo menos as primeiras décadas do século XX, a região conservaria um ar
rural e interiorano. Pelo menos é o que se percebe pelos frequentes anúncios
de compras e vendas de jornais, como no Jornal do Brasil, dos anos 19001909, referente a chácaras, terrenos com plantações, estábulos (por exemplo,
edições de 4/9/1901, alusiva à venda de ‘chácara e roça, na rua Marechal
Rangel, Travessa do Portela’, e de 27/8/1902, sobre a venda de um terreno
‘próprio para uma chácara por estar entre duas estações’ e ‘cercado e plantado
de laranjas e muitas árvores frutíferas’40).
No início do século XX, verificou-se a expansão das atividades comerciais,
sendo sintomática a inauguração de um mercado atacadista junto à estação
de trem, em 1914, que atraiu uma rede de comércio formada por lavradores,
feirantes e atacadistas41, origem do atual Mercadão de Madureira. Por volta
de 1915, foi erguida a Igreja do Santo Sepulcro42 e a paróquia de São Luiz

38

Cf. ABREU, Maurício de. Evolução urbana do Rio de Janeiro. p. 80-81.

39

Cf. ABREU, Maurício de. op. cit., p. 81.

40

Cf. Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/>. Acesso em: outubro de 2014.

41

Cf. FERNANDES, Nelson da Nóbrega. op. cit., p.59.

42

Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. Madureira & Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro:
Editora Fraiha, p. 60-61.
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Gonzaga, construída pelo padre Manso, passou ser matriz de Madureira43. Em
termos demográficos, em 1940 a população da região era de 111.333 pessoas,
e, em 1950, de 157.796 pessoas, um crescimento de 42% em uma década.44
Foi nesse contexto que as escolas de samba fizeram sua aparição na
região. Desde pelo menos a primeira década do século XX já eram observadas atividades carnavalescas — como o Club Dramático de Cascadura e o
Tenentes de Madureira, com desfiles pelas ruas — e onde até se verificava,
já em 1904, alusões a um “célebre samba”, realizado numa casa da Estrada
do Portela, observadas na edição de 20/1 daquele ano do Jornal do Brasil, em
que o articulista pedia providências à polícia no sentido de vigiar o lugar,
por ele frequentado por “indivíduos de má-conduta”. Não dispomos aqui de
dados que permitam descrever com precisão o samba a que se fazia alusão,
mas pode-se pensar que o estilo musical já se fazia presente de alguma forma
na área, associado a contraventores. O perfil rural que marcava a Madureira
dessa época, segundo especialistas no samba, teria exercido influência no
tipo de samba que se desenvolveu por lá — de ares rurais, em contraste com
o samba mais urbano surgido nas áreas mais centrais da cidade.
A difusão do samba em Madureira e arredores ganhou um impulso decisivo com criação, por volta de 1922, do Bloco Baianinhas de Oswaldo Cruz45
e, na mesma década, do Bloco Vai Como Pode46, origem da Portela. É importante observar que a origem da escola teve como palco o bairro propriamente
dito de Oswaldo Cruz. O pesquisador Tiago de Melo Gomes destacou esse
fato, junto com a herança das festividades locais na fundação da escola e
participação das “tias”:

43

Cf., MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. Madureira & Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro:
Editora Fraiha, p. 84.

44

Cf. ABREU, Maurício de. op. cit., p. 109.

45

Cf. CANDEIA & ISNARD. Escola de samba: Árvore que esqueceu a raiz. Rio de Janeiro:
Lidador/ SEEC, 1978. p. 9.

46

Cf. CANDEIA & ISNARD. op. cit., p.9.
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Igualmente significativas foram as experiências que resultaram na
fundação da Portela, na então semirrural localidade de Oswaldo
Cruz, repleta de chácaras onde as pessoas se locomoviam muitas vezes a cavalo. A diversão era buscada em residências onde se misturavam motivos religiosos e festeiros, tais como a casa do seu Napoleão
e outras mães de santo muito conhecidas na localidade, como dona
Martinha, dona Neném e em especial a de dona Ester [...].47

A forte presença negra na população do bairro foi, de acordo com pesquisadores, fundamental no processo de fortalecimento do samba na região,
percebendo-se uma nítida continuidade da herança africana. De acordo com
o jornalista Sérgio Cabral, escrevendo no início da década de 1960,
as escolas de samba são os únicos agrupamentos que ainda mantêm
autênticas certas características dos africanos escravos. [...]
Outras características herdadas dos escravos chegaram às escolas
de samba através dos ranchos de outros agrupamentos, integrados,
em sua maioria, por negros. É claro, houve uma evolução, consequência natural da necessidade de as escolas aparecerem de forma
cada vez mais original. A Escola de Samba da Portela, por exemplo,
é responsável pela criação de vários passos, que rapidamente foram
adaptados em outras escolas [...].48

O bloco Vai Como Pode teve como uma de suas figuras principais Paulo
Benjamim de Oliveira, o Paulo da Portela, e na década de 1930 adotaria o
nome de Portela, pelo fato da escola então ter sede na Estrada do Portela.
Tiago de Melo Gomes destacou primeiramente a herança das danças africanas e depois lembrou o papel de Paulo da Portela:
Na origem da fundação da Portela estão “noitadas de caxambu, de
partido-alto, de samba de terreiro, de tumba e de outras formas de
ziriguidum que aconteciam na casa de Paulo da Portela”.49
47

Cf. GOMES, Tiago de Melo. Para além da casa da Tia Ciata: outras experiências no universo
cultural carioca, 1830-1930. In: Afro-Ásia (29-30), 2003. p. 194.

48

Cf. CABRAL, Sérgio. Escolas de Samba II. In: Jornal do Brasil, 19/1/1961. Coleção Jota Efegê.
Arquivo Nacional. 4.2.58.

49

Cf. GOMES, Tiago de Melo. op. cit., p. 194-195.
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Nas décadas seguintes, a escola, que inicialmente vivia em condições
bastante improvisadas e humildes, com as primeiras sedes em casas particulares (Candeia & Isnard, 1978), foi crescendo, ao ponto de se tornar um
dos principais símbolos de Madureira e do samba, sagrando-se campeã absoluta em inúmeros desfiles do carnaval carioca. Em 1947, surgiu, fundada por
dissidentes da Prazeres da Serrinha e, segundo algumas fontes, também por
integrantes da Portela, a Escola de Samba Império Serrano, que conheceria
igualmente uma série de vitórias nos desfiles de carnaval, realizados, a partir
dos anos 1930, na Praça Onze, no Centro da cidade. Madureira se destacava
claramente, portanto, no panorama cultural carioca, e, ainda de acordo com
Sérgio Cabral, neste bairro foi fundada, em 6 de setembro de 1934, a União
das Escolas de Samba do Brasil.50
Ao longo do século XX o perfil urbano de Madureira acentuou-se. Dados
de 1950 indicam que a região era habitada por 157.796 pessoas, e em 1960
esse número elevou-se para 208.200.51 Ponto de convergência entre diversas
regiões desde os tempos coloniais, reforçado com o transporte ferroviário, Madureira cresceu a ponto de se destacar, já nos anos 1950, como um
“subcentro regional”, no limite de uma zona densamente povoada com
outra zona em rápida expansão e ainda não dotada de serviços urbanos
suficientes para atender ao crescimento populacional, segundo Maria
Therezinha de Segadas Soares52, que definiu o bairro como uma verdadeira
“capital dos subúrbios”. Como expressão do rápido crescimento urbano,
destacaram-se a inauguração, em 1958, do Viaduto de Madureira (sob o qual
mais tarde se formou o baile charme) e a reforma do Mercadão, em 1959, o
primeiro na gestão do prefeito Negrão de Lima (1956-1958)53 e o segundo na
do prefeito Freire de Sá Alvim (1958-1960). A reinauguração do Mercadão
contou com a presença do próprio presidente da República, Juscelino

50

Cf. CABRAL, Sérgio. Escolas de Samba VIII. In: Jornal do Brasil, 20/1/1961. Coleção Jota
Efegê. Arquivo Nacional. 4.2.64.

51

Cf. ABREU, Maurício de. op. cit., p.117.

52

Cf. SOARES, Maria Therezinha. op. cit., p.131.

53

Cf. REIS, José de Oliveira. O Rio de Janeiro e seus prefeitos: evolução urbanística da cidade. Rio
de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1977. p.154.
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Kubistchek.54 Em 1961, após a conversão do antigo Distrito Federal em
Estado da Guanabara, uma reforma administrativa dividiu a cidade do Rio
de Janeiro em regiões administrativas. Madureira, em 1962, foi convertida
na 15ª Região Administrativa, englobando os bairros vizinhos de: Oswaldo
Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Honório Gurgel, Rocha Miranda, Vaz
Lobo, Turiaçu, Cascadura, Quintino Bocaiúva, Engenheiro Leal, Cavalcanti
e Campinho.55 Ao mesmo tempo em que crescia rapidamente, a região continuava a conviver com problemas de infraestrutura em setores estratégicos
como o saneamento — conforme revelam fotografias do Correio da Manhã
dos anos 1960 — e a conservação das vias públicas.
A região continuou, no plano cultural, fortemente associada ao samba.
Fotografias do jornal Correio da Manhã do início da década de 1970 mostram
imagens dos grandes bailes realizados por suas escolas, que foram, inclusive,
visitadas por autoridades e personalidades estrangeiras, como o governador
Chagas Freitas e o Príncipe de Kent em visita à Portela.56 Percebe-se como
os espaços eram frequentados por pessoas de diversos grupos sociais, bem
como a forte presença popular do samba pelas ruas de Madureira. Em 1984,
como demonstração da vitalidade do samba na região, foi fundada a Escola
de Samba Tradição, com sede em Campinho.57
O crescimento urbano do bairro manteve-se firme e o mesmo foi palco
do programa Favela-Bairro, iniciado sob a gestão do prefeito César Maia
(1993-1997), continuado sob Luiz Paulo Conde (1997-2001) e propondo
integrar as comunidades faveladas do município ao conjunto da cidade via
obras de urbanização e infraestrutura — com resultados controversos. Em
Madureira, a comunidade do Morro da Serrinha58, palco de personalidades
ligadas à história do samba e do jongo, foi escolhida para sediar o programa.
No início do século XXI, o bairro foi objeto de intervenção das obras do Bus
Rapid Transport (BRT), que provocou desapropriações.
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Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. op. cit., p.49

55

Cf. MORAES, Cristina Vignoli e NERY, Laura. op. cit., p.42.
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Cf. ARQUIVO NACIONAL. Coleção Correio da Manhã. PH FOT 3755.

57

Cf. URBINATI, Inoã Pierre Carvalho. op. cit., p.117.
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Cf. PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Cidade inteira: a política habitacional da cidade do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: A Prefeitura: A Secretaria, 1999, p.16-17.
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Hoje podemos pensar que Madureira se mantém como uma espécie
de “capital dos subúrbios”, mantendo grande importância estratégica em
termos de transporte, ponto de passagem obrigatório para milhares de
cariocas. A implantação da linha ferroviária parece ter exercido um papel
crucial, tendo estimulado a progressiva conversão de região agrícola numa
área densamente povoada. Pelos dados da prefeitura, Madureira possuía
50.106 habitantes em 2010, e a região administrativa, 372.555 pessoas 59 —
número revelador da desenfreada expansão na região, que, como grande
parte do município, cresceu sem um sólido planejamento urbanístico. Não
à toa, o bairro foi escolhido para abrigar o Parque Madureira, criado em 2012,
aberto em terrenos ocupados por uma população remanescente de agricultores e que foi parcialmente removida, num processo polêmico. Ressalte-se
a importância do variado comércio no bairro, e a presença do Madureira
Esporte Clube. É fundamental ressaltar a forte influência da região no panorama cultural do Rio de Janeiro, uma vez que, intimamente ligado à evolução
do samba, e como uma herança da numerosa e histórica presença da população negra no bairro, Madureira se destaca no samba e na cultura cariocas,
com escolas de grande prestígio e tradição, hoje verdadeiros símbolos de
toda uma população, da Grande Madureira e de outros bairros do município
do Rio de Janeiro.

59

Bairros cariocas. Disponível em: <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas>. Acesso
em 1/10/2014.
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O lugar da memória Madureira:

características originais da formação do bairro;
a centralidade de madureira no cenário urbano
dos subúrbios e na cultura carioca;

madureira, de futebol e che guevara a zaquia jorge:
a construção de um imaginário de resistência1
antonio edmilson martins rodrigues

Tratarei aqui, num primeiro momento, da dimensão da cultura do Rio de
Janeiro, em especial a relação entre a história e a literatura. Posteriormente,
partirei para dois exemplos sobre o bairro de Madureira: o Madureira Esporte
Clube e a Zaquia Jorge.
Quando estudamos o Rio de Janeiro, a primeira distinção necessária é
entre o subúrbio, arrabalde e o sertão. Assim poderemos entender melhor
o processo de formação da cidade e, especialmente, do subúrbio. Lembre-se
que o Rio de Janeiro é uma das poucas cidades do mundo em que você não diz
que vai ao Centro, você diz que vai à Cidade. Há uma centralidade, produzida
pela tradição, que é importante ser tomada como referência.
Nesse sentido, arrabalde é a ideia de fora da cidade. Muito próxima de
foris burgos, que é uma categoria europeia para a análise de cidades, principalmente na passagem da Idade Média para a Época Moderna. A noção
de sertão, principalmente a noção de sertão carioca, muito utilizada pelos
nossos cronistas, diz respeito a uma área útil, passível de ser ocupada, ou
seja, uma área de expansão.
Já a noção de subúrbio vai ter uma diversidade de significado muito
grande ao longo da produção historiográfica e da história da cidade. Em um

1

Transcrição da apresentação no III Seminário Afro-carioca: Nos Quintais da Grande Madureira, na mesa História urbana, cultura e memória da Grande Madureira, na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro — UERJ —, em 26 de novembro de 2014; transcrição e adaptação
Rafael Maieiro Duarte.
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primeiro momento, a noção de subúrbio se aproxima de arrabalde, que diz
respeito a uma ocupação fora da cidade, mas que tem uma relação direta com
a cidade a partir de duas referências importantes.
De um lado, a constituição dos engenhos, que vão ser muito importantes na
formação dos subúrbios, pois exatamente do seu loteamento vão surgir essas
áreas. Outra diferença importante para entendermos a ideia de subúrbio é a diferença entre ele e a dimensão rural. A ocupação via chácaras, no sentido de uma
utilidade muito próxima ao lazer daquele que é proprietário, é diferente da área
dos engenhos, que tem uma utilidade completamente vinculada à economia.
Nesse sentido, a noção de subúrbio, quando ela aparece no começo do século
XIX, quer dizer uma área meio bucólica, fora do movimento de expansão da
cidade e pode conter, ou não, aquilo que é o viés da economia. A outra noção
importante é aquela que aparece a partir de 1850. Na década de 1850, quando
a Estrada de Ferro Dom Pedro II, a Central do Brasil, começa a alargar a sua
dimensão de ocupação do Vale do Paraíba por conta do café, passando a realizar
um movimento de pressão sobre essas antigas áreas de engenho, são essas
antigas fazendas e chácaras que vão dar origem a esses bairros.
É interessante notar, entretanto, que esse antigo processo de fragmentação
já vem do século XVIII, em especial por conta das fazendas dos jesuítas ou da
sua expulsão. Em primeiro lugar, vocês sabem, os jesuítas ocupavam vários
engenhos nas cidades, e naquilo que diz respeito às dimensões dos subúrbios
são importantes dois engenhos jesuítas: o Engenho Novo e o Engenho de
Dentro. A outra referência importante, também no século XVIII, diz respeito
ao Porto de Irajá. A importância que ele tem não apenas no escoamento da
produção de Jacarepaguá, mas também no sentido da criação de uma linha
interna de desenvolvimento que vai ocupar hoje o leito da Avenida Brasil até
Campo Grande. Santa Cruz vai ocupar uma área chamada de leito do abastecimento, que concorrerá com a economia de longo curso, a economia de
exportação vinculada, evidentemente, à relação colonial que o Brasil tinha.
Nesse sentido, há um conjunto de tradições que vão definir a noção de
subúrbio. É lógico, que no final do século XIX, a noção do subúrbio tem
relação com um aparelhamento ideológico que estabelece uma diferenciação
especialmente no senso de 1906, entre subúrbios e áreas urbanas. Nesse
sentido, ela carrega uma série de elementos de força como lugar de tradições,
lugar do passado, de um tempo mais lento, lugar da roça, lugar rural etc.
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Várias expressões ligadas à ideia de subúrbio têm um duplo sentido, um
valorativo, chamando atenção para o modo de composição da vida social
no período da escravidão, em especial na relação que a escravidão tem com
o desenvolvimento do capitalismo, no acentuado processo do desenvolvimento da ideia de comunidade, ao contrário da noção de classe. Isso vai criar
uma forma de associativismo que vai permitir que se criem determinadas
tradições, que se criem determinadas relações, como aquela que mais tarde
vai dar no samba, que junta a chula portuguesa com o lundu.
Há várias outras dimensões que são fruto desse tipo de relação comunitária, no sentido não classista. Essa é uma característica muito importante na
definição de subúrbio. O Lima Barreto chama atenção disso ao estabelecer
uma diferença entre aristocracia suburbana e a outra dimensão de subúrbio
que são os assalariados, os profissionais liberais etc. Esse quadro coincide
com o processo de reformulação urbana do Rio de Janeiro, que começa basicamente a partir de 1875 com as Comissões de Melhoramentos, que toma sua
feição mais forte a partir de 1902, com a reforma Pereira Passos.
Evidentemente, quanto à reforma Pereira Passos há uma série de problemas
que eu não vou tratar aqui, sobre a importância da reforma na formação do
subúrbio. Eu acho que ela é relevante, mas o processo vem de bem antes, não
foi o Pereira Passos que inventou o subúrbio, nem foi ele que fez o subúrbio
assumir uma dimensão de importância na cidade. Entre 1870 e 1890 há um
processo de crescimento demográfico muito forte nas regiões suburbanas,
a Avenida Suburbana é uma representação clara disso. Então, nesse final do
século XIX, no movimento da reforma, tem-se alguns elementos importantes.
Primeiro, a decadência da agricultura na cidade do Rio de Janeiro, em função de
uma crise inicial do café. Isso vai desmobilizando as fazendas, e os proprietários
evidentemente vão observando que é muito mais interessante o loteamento
disso, seja através de uma relação com o poder público, seja a partir da Cia
Imobiliária Nacional, ou de qualquer outra companhia.
Um dos exemplos mais interessantes é Realengo, que tem o nome em
função do engenho Real. Ou, ainda, Vila Valqueire, que era V Alqueires. Além
disso há um crescimento demográfico muito grande no Rio de Janeiro a partir
da Abolição, que é um fator muito importante no sentido de modificar a
relação entre o rural e o urbano, entre urbano e suburbano. A cidade do Rio
de Janeiro atrai uma massa de ex-escravos enorme e isso, evidentemente,
cria um problema de moradia, de habitação.
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O poder público vai investir na criação de habitações populares, no
quadro de evolução do capitalismo onde o capital imobiliário estava surgindo
e querendo lucrar, portanto, a ocupação da cidade se faz a partir dessas referências. O caso de Madureira é especial por causa da localização que o bairro
tinha como eixo da estrada de ferro, mas também no processo anterior de
desenvolvimento da importância do Porto de Irajá. Há também uma valorização das terras do Centro, que cria uma alteração. Há outro fator que é a
proibição das fábricas no Centro e no Sul da cidade, as fábricas vão ganhando
espaço no subúrbio, como exemplos temos Bangu e Del Castilho.
O processo de ocupação dos subúrbios tem duas linhas: uma que é a criação
de habitação popular para desafogar a ocupação das cidades; e uma outra que
é alavancar a acumulação de capital no setor imobiliário. A partir da década de
1920, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, com as alterações que
se processam no capitalismo internacional, ocorre uma aproximação com a
cultura americana, a influência dos americanos no Brasil não começa a partir
de 1950, ao contrário do que muitos pensam. A cultura americana acaba criando
representações de vida, formas de como morar e de como viver. Vão criando
uma certa forma de romantizar os subúrbios — como exemplo, temos um
anúncio de 1898 de Madureira que tenta retratar o bairro como lugar paradisíaco. A estação de trem de Madureira é de 1890, então vejam que, logo depois,
se concretiza esse processo imobiliário. Além disso, a estrada de ferro tem
importância na decisão do lado bom e do lado ruim do subúrbio. Lembrem-se
que até o final do século XIX a cidade começava no Mangue. Agora com essa
noção de subúrbio, que não é mais aquela noção do Machado e do Alencar que
o subúrbio era Laranjeiras, Botafogo, Cosme Velho, já há o discurso ideológico
de diferenciação social, como lugar de exclusão — até como lugar de exílio. O
Lima Barreto talvez seja a melhor figura para a representação dessa ideia do
exílio e do subúrbio de maneira mais interessante. Cito Lima Barreto:
Os nossos arrabaldes e subúrbios são uma desolação. As casas de
gente abastada têm, quando muito, um jardinzinho liliputiano de
polegada e meia e as de gente pobre não tem coisa alguma. Antigamente, pelas vistas que ainda se encontram parece que não era assim.
Os ricos gostavam de possuir vastas chácaras povoadas de laranjeiras, de mangueiras soberbas, de jaqueiras, dessa esquisita fruta-pão
que não vejo e não sei quantos anos não a como assada e untada de
manteiga. Onde estão os jasmineiros das cercas? Onde estão aqueles
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extensos tapumes de maricas que se tornam de algodão, que mais
é neve em pleno estio? Os subúrbios aos arredores do Rio guardam
dessas belas coisas grosseiros destroços como recordações.

Essa é uma proposição interessante do Lima Barreto para associar
tanto arrabalde como subúrbio e depois para caracterizar essas perdas que
a paisagem teve.
Do anúncio de 1898, no Jornal do Comércio, leio:
Estação de Rio das Pedras (Madureira). Nessa aprazível estação dos
subúrbios da Central próximo a inaugurar-se, vende-se lotes de terrenos, planos, prontos a edificar, distante da estação dois minutos.
Lugar alto, muito saudável, arejado e vistas lindíssimas. Preço dos
mais baratos dos subúrbios. A dinheiro ou em prestações.

A outra dimensão interessante, que a gente já tocou, que é da aristocracia
suburbana, também está representada no Lima Barreto:
Foi um dia desses, eu vinha de trem muito aborrecido por que saíra
meu folhetim todo errado. O aspecto desordenado de nossos subúrbios ia se desenrolando aos meus olhos, o trem se enchia da mais
fina flor da aristocracia dos subúrbios. Os senhores, com certeza,
não sabiam que os subúrbios têm uma aristocracia. Mas têm. É uma
aristocracia curiosa, em cuja composição entrou uma grande parte
dos elementos médios da cidade inteira, funcionários de pequena
categoria, chefes de oficina, pequenos militares, médicos de fracos
rendimentos, advogados sem causa etc.

Esse é o Lima Barreto. Vocês lembram que ele associa Todos os Santos
com a Vila Quilombo, que é o exemplo que ele usa em seus textos?
Outro cronista importante do Rio, ao descrever os subúrbios, é o
Benjamin Costallat, diz ele:
É a vida suburbana triste e monótona, igual, sempre igual, eternamente igual. Algumas ruas largas como avenidas, um cinema cheio de
cartazes de fitas sensacionais do século passado com o piano desafinado, uma farmácia que vende mais ervas de curandeiro do que receitas de médico, uma delegacia com um prontidão sonolento e magro.
Eis tudo, eis a vida noturna dos subúrbios. Os habitantes daquelas
casas tristes e pobres, vivem no Rio o dia todo nas suas ocupações. Só
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voltam ao subúrbio para dormir. O Rio distante como um monstro
insaciável, absorve; nas suas usinas, nos seus escritórios, nas suas repartições que à noite se devolve extenuada aos seus lares.

Essa ideia de diferença entre a cidade e o subúrbio aparece claramente
nesses textos. Mas há uma observação importante de um arquiteto, um engenheiro, que foi muito importante na reformulação da cidade do Rio de Janeiro.
Um espanhol chamado Adolfo Morales de los Ríos, que, em 1901, na revista do
Clube de Engenharia, faz uma avaliação do desenvolvimento da cidade. Diz ele:
Basta que subamos modestamente a um dos nossos bondes, que
cheguemos até alguns de nossos subúrbios, que atravessemos as
ruas mais centrais da nossa capital, para o quadro que justifica a nossa natureza colórica se apresente as nossas vistas nas fases demasiadas que aparecem nas rótulas, nas lamparinas a fumegar, no fundo
obscuro das naturezas coesas no reino unido do Brasil e Portugal.
No [...] das cascas que se alimenta o pobre, nos outros em que se vendem legumes ao lado da pestilenta galinha e de frutas fermentadas.
Ide ao Centro importantíssimo do Méier, veja aquelas valas de águas
fecais, a serpentiar pelo meio das chácaras e das ocas, sob os assoalhos de madeiras que se desmancham de podridão, sob o duplo impulso da ação de gases corrosivos e pestilentos e dos contatos úmidos e cálidos daqueles escoadouros vergonhosos em cuja as ondas
refletem trementes as nossas feições como um rictus satyricum. Ide a
Cascadura e a Madureira e comtemplai as irisadas águas estagnadas
que dormem paralelemente ao nosso gigante ferroviário, esse representante do nosso progresso em outros ramais de engenharia. Vede
seguir os rumos do trilho, essas valas imundas em que o quitandeiro
ambulante lava as mãos com que mais longe distribui alimentos a
freguesia, em que o peixeiro lava, por sua vez os samburais já vazios,
em que à noite na sua tasca lhe serviram de cabeceira durante o sono,
em que a criança, desprevenida, se envenena brincando com os seus
barquinhos de papel, em que mar estão as aves do quintal, em que se
lançam as varreduras e os animais mortos.

E, por último, eu vou citar o Orestes Barbosa, que para nós está muito
associado a um certo romantismo da cidade:
Como Madureira e Dona Clara, a favela reúne o que há de eminente
no nosso mundo criminal. Mas também em Madureira e Dona Clara,
se o leitor saltar alto à noite há de dizer consigo mesmo que tudo isso
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é mentira dos cronistas de jornais, o leitor principiará vendo tudo deserto e em silêncio, mas se o leitor sair da estação talvez não volte mais
para desmentir o escritor. Se entrar pela Travessa Xavier ou pelas Bananeiras, verá ao monte fervendo em mesas toscas com os punhais cruzados num sinal apavorante de união e morte. Marinheiros, fuzileiros
navais, ladrões do mar, rebombeiros das docas; floreando arriscam em
moedas escassas em jogo que é comumente o prólogo do último dia,
como foi para o Vicente Vigorito, negociante de bois, apunhalado e saqueado por João. João Ajique era o seu amigo do coração.

Há várias outras dimensões importantes que mostram essa diversidade
de avaliação dos subúrbios.
Para terminar, eu queria fazer a avaliação de dois exemplos de Madureira,
já no século XX, que são muito importantes.
O primeiro é o Madureira Esporte Clube, fundado em 1914. Na verdade,
o Madureira Esporte Clube é a união de vários outros clubes, incluindo o
Imperial Basquete Clube, que era o espaço mais importante das domingueiras, das tardes dançantes. A importância do Madureira é ter realizado
uma coisa que foge completamente à possibilidade de entendimento nossa,
quando setores comemoram os 50 anos da ditadura militar. O Madureira
faz uma excursão, que hoje se conhece, porque em homenagem a isso e aos
50 anos do Madureira, foi feita uma camisa do clube onde havia o rosto do
Che Guevara. E ninguém sabia porque o Che Guevara aparecia. E eu ouvi
várias interpretações suis generis. Uma delas é que o Che Guevara teria ido
a Madureira quando veio receber a condecoração do Janio e a fotografia
teria sido dessa época. Na verdade, não ocorreu isso. Mas o fenômeno do
Madureira Esporte Clube como espaço de resistência é importante, sem que
haja necessariamente consciência disso. Mas, como virou isso no imaginário,
aparece como resistência. O Madureira faz uma excursão a Cuba e a vários
outros países da América Central. Em Cuba, ele realiza cinco partidas, ganha
todas elas, e sai de lá feliz e contente. Numa das partidas, eles são visitados
pelo ministro da Indústria da época, que era o Che Guevara, e ele tira fotografias com os jogadores do Madureira. Isso passa a fazer parte da história
do Madureira. Só que essa excursão foi feita em 1963, antes do golpe militar.
Ao contrário do que muitos imaginam. Outra excursão importante foi para
a China. Tem uma foto do time do Madureira com o Mao Tsé-Tung. E essa
excursão é mais interessante, porque ela foi feita em 1964. O presidente
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do Madureira era um português muito louco e fazia essas maluquices, o
Madureira chegou a ficar 144 dias excursionando.
O outro caso que quero avaliar é uma história que está relacionada com
uma música que todo mundo conhece, mas ninguém conhece muito bem os
seus pormenores. Ela se chama “Madureira chorou” e é um lamento muito
interessante que pode servir de hino para a resistência dos subúrbios. Um
trecho: “Madureira chorou / Madureira chorou de dor / Quando a voz do
destino / A sua maior estrela levou”. Eu ouvi várias interpretações dela, uma
que era o apagar do time do Madureira. Na verdade, essa música é uma homenagem a uma vedete chamada Zaquia Jorge. Ela era da Cia do Valter Pinto.
Zaquia foi uma vedete importante, tem uma filmografia muito interessante e que resolveu criar em Madureira um teatro de revista, o Teatro
Madureira de Revista. Hoje, se transformou numa loja da Ricardo Eletro. O
objetivo dela era a de que o povo do subúrbio pudesse ter uma relação direta
com o teatro. Fazendo sociedade com o Júlio Leiloeiro, produz a partir de
1952 uma série de peças do teatro de revista popular da Praça Tiradentes,
passada para essa dimensão do subúrbio.
Uma coisa interessante é que as notícias de jornal sobre essa ação da
Zaquia Jorge eram críticas, por conta do estilo do teatro rebolado, por conta
do uso da sensualidade. A inauguração do teatro foi feita por uma comédia
feita especialmente para esse momento, chamada Trem de Luxo, que é de
autoria do Walter Pinto e do Freire Júnior, os maiores autores do teatro de
revista. A peça tinha 22 quadros, era uma apoteose maravilhosa. Por isso,
Zaquia Jorge passou a ser chamada de a Vedete do Subúrbio. A Império
Serrano, em 1975, fez uma homenagem a Zaquia Jorge no seu enredo.
O patrimônio do subúrbio não pode ficar restrito ao samba, as variadas
representações desse patrimônio comunitário devem ser preservadas. Nas
suas contradições, ou melhor, nas suas contaminações entre o lado idílico e o
lado obscuro. O importante é preservarmos essa memória. Falamos muito de
cidade partida, Zona Sul e Zona Norte como uma coisa nova, mas isso é muito
antigo. O Lima Barreto diz numa crônica dele que a cidade já estava dividida. Existem duas cidades, uma dos ricos, da Europa, cosmopolita, e outra
que é da pobreza, da sombra, da escuridão. Já que citei várias vezes o Lima
Barreto, quero deixar claro que não podemos reduzi-lo a um historiador dos
subúrbios, ele é muito mais do que isso. É um literato de interesses variados.
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Fontes em fluxo e em perspectiva:
uma análise antropológica de alguns dos territórios
de “maria sapeca” 1

alline torres dias da cruz

Apresentando tema(s): o meu e o das fontes
O tema deste texto é refletir de um ponto de vista antropológico sobre a
produção, a circulação e a transformação de processos criminais, crônicas
policiais e iconografia sobre uma mulher afrodescendente, conhecida como
a “desordeira Maria Sapeca”, em registros textuais e digitais que passaram a
retratá-la como uma das manifestações do “folclore” ou da “cultura popular”.
Foi entre idas e vindas aos arquivos e bibliotecas públicas do Rio de
Janeiro responsáveis pela guarda, preservação e acesso a registros variados
que encontrei “Maria Sapeca”. Contudo, as fontes sobre o que poderia ser
concebido como eventos da sua vida não me servirão para reconstruir uma
trajetória individual em um dado momento do tempo. Isso porque, como
Comaroff e Comaroff (1992, p. 27, 33) salientaram, é possível incorrer em
uma série de equívocos ao serem extraídas histórias dos arquivos coloniais.2

1

Versões deste artigo foram elaboradas para o XI Congresso Luso Afro-brasileiro de Ciências Sociais (2011) e para o III Seminário Afro-carioca. Nos quintais da Grande Madureira
(2014). Agradeço a Alain Kaly, Aline Camargo Torres e Mariana Renou pela leitura e comentários, em diferentes momentos, da minha escrita.

2

A observação dos autores se baseia nos registros produzidos por missionários e funcionários britânicos sobre os Tswana, negros sul-africanos alvo de políticas de dominação baseadas no evangelismo colonial no século XIX.
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Enquanto pesquisava nos arquivos e bibliotecas, reunia informações
parciais e incompletas: enunciadas através de aspas que informavam que
se tratava de um discurso anterior e de outrem; de reticências que às vezes
sinalizavam para a interrupção ou continuidade do que estava sendo citado;
comentários entre parênteses de quem os tinha incorporado.
Percebi que lidava com materiais que, do ponto de vista metodológico, não
poderiam ser pensados como vestígios passíveis a uma organização linear, à
reconstrução de uma biografia. Se não poderia transformá-los em uma narrativa sequencial e unificada, quando me afastei do material reunido e voltei a
ele após certo período, parecia-me possível utilizar a permanência de “Maria
Sapeca” nessas fontes para observar e pensar problemas não diretamente
históricos. Deste modo, concebo as fontes como artefatos que foram apropriados, utilizados e transformados, inclusive contemporaneamente. Sendo
assim, este artigo se inspira em diversas experimentações antropológicas que
consideraram como objeto da atenção etnográfica as criações materiais da
vida moderna, em contextos coloniais ou não: commodities (Appadurai, 1986),
arquivos (Comaroff & Comaroff, 1992; Des Chenes, 1997; Cunha, 1994; 2004;
2005; Dirks, 2002), documentos (Riles, 2006) ou coisas (Henare et al., 2007).
Procuro pensar as fontes enquanto artefatos do conhecimento (Riles, op.
cit., p.2) no sentido de que nelas podem ser mapeadas práticas de documentação, mas também discursivas (Foucault, 2009), que apontam para modos
de conhecimento e temporalidades distintas. Essas práticas de documentação se caracterizaram por uma série de sobreposições, dispersões e derivações
de significado (Foucault, op. cit.) e resultaram na fabricação de distintas
Marias Sapecas em mais ou menos quatro décadas. Logo, busco refletir
sobre algumas das práticas de documentação e discursivas que informaram,
na primeira década do século XX, a produção de “histórias”, “memórias”
e “culturas” para mulheres afrodescendentes que se tornaram objeto da
observação, da documentação e do discurso de muitos outros homens.
Nas décadas de 1910 e 1920, Maria Benedicta da Silva, conhecida como
“Maria Sapeca”, provavelmente foi uma das moradoras do subúrbio ferroviário de Dona Clara, no então Distrito Federal. Esse subúrbio era visto, por
alguns, como perigoso e violento. A causa: uma acentuada presença feminina.
Naquela década, a detenção e prisão de mulheres chamadas de “pretas” e
“crioulas” nas ruas de Dona Clara e Madureira, subúrbio vizinho, resultaram
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em processos criminais. Elas foram acusadas por alguns homens — agentes
policiais, moradores, trabalhadores e comerciantes — de serem “vadias” ou
de agressão física, às vezes ferindo-os à navalha.3
Nestes embates, tanto físicos quanto simbólicos, elas experimentavam
relações de poder de ordens diversas: racial, de gênero, de condição socioeconômica e de letramento. Tais relações se articulavam desde a sua detenção
nas ruas e espaços públicos dos subúrbios até os trâmites policiais e judiciais
do recente Estado pós-escravista e republicano.
Mas, nos anos de 1930 e 1940, “Maria Sapeca” é inscrita em outros registros, que vão modulando os discursos policiais no interior dos quais ela
circulava. Além das ruas de Dona Clara, de Madureira e dos processos criminais, jornais e revistas ilustradas se tornaram também seus territórios. E foi
a partir de um registro singular que essas novas inscrições ocorreram: em
1919, Cândido Mendes de Almeida Jr. atuava como delegado do 23o distrito
policial de Madureira; nessa função, iniciou um processo criminal e uma
investigação nos quais as chamadas “mulheres de Dona Clara” estavam
envolvidas, e “Maria Sapeca” emergiu apenas enquanto testemunha. Era
simplesmente Maria Benedicta da Silva.
Cândido Mendes de Almeida Jr. era advogado. Pertencia a uma das famílias de juristas mais tradicionais e influentes do país desde o século XIX. Seu
pai, Cândido Mendes de Almeida Filho, assumiu funções importantes como
bacharel em direito na esfera política e acadêmica: nos anos 1920 a 1930, foi
presidente do Conselho Penitenciário do Distrito Federal e representou o
Brasil em congressos internacionais de ciência penal.4
Nos anos 1930, então desenvolvendo as atividades de jornalista, Cândido
Mendes de Almeida Jr. dedicou-se a outro gênero de escrita, as crônicas
policiais. Para isso, ele se reapropriou de sua experiência profissional como
delegado. Foi enquanto escrevia a série de crônicas intitulada “Histórias da
polícia” para o jornal Correio da Manhã que produziu uma narrativa diferenciada do processo criminal de 1919. Sua crônica policial foi incorporada

3

Ver Cruz (2007), “Capítulo 3”: “Cenários de disputa: gênero, cor e territorialidades em
Dona Clara”.

4

Estabeleço, aqui, uma desambiguação entre Cândido Mendes de Almeida Filho e Cândido
Mendes de Almeida Jr., que aparecem como a mesma pessoa em Cruz (2007; 2011).
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pela revista Rio Ilustrado, numa edição intitulada “Madureira, a cidade que
surge”, em 1937. Assim, a Maria Benedicta da Silva do processo criminal de
1919 passou a ser associada a outros textos e também a certa iconografia.
“Maria Sapeca” já se tornava um artefato. Ela permitia a mobilização de
temporalidades e espacialidades “modernas” que teriam rompido com
os séculos coloniais e introduzido novos padrões de moradia e de estética urbana. Combinando-se a narrativas e imagens diversas, a crônica de
Cândido Mendes de Almeida Jr. sobre as “mulheres de Dona Clara” e “Maria
Sapeca”, serviu, na revista Rio Ilustrado, para conectar visões sobre modernidade, atraso colonial e ameaça social.

As fontes e seus fluxos
homem para quatro

Dona Clara incontestavelmente teve sempre a primazia dos noticiários policiais. O número de mulheres daquela estação era de tal
forma impressionante que o dr. Aurelino Leal mandou fazer um
recenseamento e resolveu que a polícia impedisse pelo menos o aumento, porque a tirar dali, viriam a se espalhar pela cidade dificultando ainda mais o policiamento. Dada a ínfima classe a que pertenciam, não raro se verificavam os crimes mais bárbaros movidos por
ciúme e mesmo provocados por espírito de maldade e perversão.
Tarde da noite um homem varou com uma faca, cruelmente, a outro, deixando-o agonizante.
Reuniam-se na casa número 55 da rua Dona Clara, as nacionais Manoela Francisca de Jesus, vulgo “Chininha”, Maria Paulina dos Santos,
conhecida como “Maria perna de pau” e Maria Benedicta da Silva, a
célebre “Maria Sapeca”, que andava armada de navalha, dando sempre muito que fazer às autoridades do antigo 23o distrito policial.
Santilho de Souza, pardo, estivador, visitante, proporcionava verdadeiras cenas de selvageria contra os incautos que, atraídos pelos
agrados das moradoras entravam, bebiam e apanhavam...
Um soldado da 5a companhia de metralhadoras, desconhecido da
zona, tendo sido provocado por uma das mulheres que queria ver
se ele era homem de fato, não teve dúvida e responde prontamente
ao desafio:
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— Se sou homem!... Dou em vocês três e em qualquer um que aqui
apareça.
— Fechado — disse a “Sapeca”. T’ou contigo, batuta, mas se tu apanha quem te risca sou eu...
Palestravam assim as mulheres com o soldado quando entra o Santilho que morava na casa em frente do número 54 e que já passara
pelo botequim vendo tudo “roxo” diante dele. Ao defrontar o soldado, o estivador foi insultado e agredindo-o inesperadamente a
bofetadas, o que provocou a reação silenciosa do ofendido que num
gesto rápido saca de um punhal [...].
A vítima é recolhida à Santa Casa, agonizante, e o acusado fugiu sem
saber ao menos o nome... O mulheril inquerido na delegacia, não
podia esquecer a cena e choroso lamentava o valente que tombara e
enaltecia o vencedor, tão bom na ponta do ferro. (mendes jr. apud rio
ilustrado, 1937, p.169, grifos do autor.)

Na edição em que se encontra o excerto “Homem para quatro”, a revista
define a tarefa que lhe coube ao reservar quase duzentas páginas ao subúrbio
de Madureira: a “objetivação” do que já havia sido feito nesse subúrbio por
seus moradores e do que se esperava que fosse realizado com a política de
desenvolvimento do governo de Getúlio Vargas. A conquista visual dos
leitores foi uma estratégia editorial da revista para tal “objetivação”. Estes
comprovariam o estado das coisas com seus próprios olhos, “folheando”
suas páginas.5
Mas, ao ler pela primeira vez a crônica policial na revista Rio Ilustrado,
despertou-se uma curiosidade. As características corporais, o vocabulário e
os modos de falar, os comportamentos e marcadores espaço-temporais que
descreviam “Maria Sapeca” pareciam, inicialmente, convincentes para me
fazer acreditar que eu havia descoberto uma figura histórica passível de ter
5

Esta edição da revista Rio Ilustrado veiculava encontros e eventos políticos encabeçados
por homens que assumiam cargos públicos, principalmente nas esferas federais e estaduais da administração pública ou em empresas brasileiras. Seu foco nacionalista sobre a
política e a economia do país vinha acompanhado pela farta utilização de fotografias, que
retratavam tais personagens naquelas ocasiões. Ao lado das tentativas de construção de
uma imagem nacional promissora, a revista buscava criar e educar certo público para os
gostos e comportamentos “modernos” através das propagandas comerciais (difusão de
lojas, mercadorias e hábitos de consumo).
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sua biografia reconstruída. A crônica de Cândido Mendes de Almeida Jr., que,
conforme a Rio Ilustrado, preparava um livro com base na seção “Histórias
de polícia” do Correio da Manhã, tornava evidente para mim a existência de
um grupo mais amplo, as “mulheres de Dona Clara”. Nessa narrativa, foram
explicitados seus endereços, nomes e apelidos. Por causa dessas informações, fui à procura do processo criminal relatado na crônica.
Contudo, quando dei atenção ao contexto textual e iconográfico em
que essa narrativa foi inserida, as releituras subsequentes revelaram
alguns problemas metodológicos. A edição da revista Rio Ilustrado dedicada ao subúrbio de “Madureira, a cidade que surge”, apresentava como
mote principal a inauguração da eletrificação de uma linha da estrada de
ferro da Central do Brasil, o que contou com a participação do presidente
Getúlio Vargas e representantes do governo federal naquele subúrbio. Esse
acontecimento foi registrado em algumas páginas da revista que, sob tom
nacionalista, buscou documentar o evento em 1937.

“Madureira: a cidade que surge”.
Rio Ilustrado, 1937
fonte: arquivo geral da cidade
do rio de janeiro (agcrj)
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Uma “história de Madureira” foi produzida. Antigos proprietários de
terras e escravos, comerciantes, profissionais liberais e representantes políticos se tornaram os precursores e as figuras eminentes desse subúrbio. À
produção desse tipo de historicidade ligava-se o discurso de modernização
urbana, veiculado pela capa da revista: a chegada de uma composição ferroviária, cujo design simbolizava a velocidade e novidade da eletrificação em fins
dos anos 1930, ocorria paralela a um prédio elevado de casas arquitetonicamente padronizadas e ao movimento do transporte rodoviário. Tal imagem
gráfica, formada por alguns dos símbolos da modernidade da época, fazia
divisa com o antigo e lento bonde puxado à tração animal em uma paisagem
paroquial. Como Comaroff e Comaroff (op.cit., p. 35) sinalizaram para o
material de arquivo que pesquisaram sobre os Tswana, é importante ir além
dos traços textuais e buscar os significados que circulam através de produtos
e práticas, ícones e imagens na paisagem cotidiana. Deste modo, os leitores da
revista Rio Ilustrado eram levados a conceber, visualmente, a transformação
de uma antiga zona rural em um subúrbio que se “modernizava”. A ideia de
que “surgia” uma “cidade” do “subúrbio” de Madureira se apoiou ainda em
outros suportes visuais e textuais. No interior da revista, a representação
gráfica da capa deu lugar a fotografias que, ao capturarem as pessoas e suas
habitações, retratavam uma paisagem urbana incompleta: ainda que uma
“travessa” tivesse alcançado o status de “rua” em Madureira, dois “casebres
coloniais” significavam a permanência do “passado”.

“Na Travessa Valuano, hoje rua Dagmar da Fonseca, existem ainda estes dois casebres
coloniais”. Rio Ilustrado, 1937. fonte: arquivo geral da cidade do rio de janeiro (agcrj)
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O leitor perceberia, no entanto, ao seguir lendo e vendo a revista, que,
se esses “casebres coloniais” persistiam num subúrbio que se desejava
“cidade”, algumas casas alinhadas, padronizadas e ajardinadas, construídas
e negociadas dentro da lógica “capitalista”, materializavam os caminhos da
modernidade almejada.6

“Uma bela perspectiva da vila do capitalista Sr. Aniceto Moscoso”. Rio Ilustrado, 1937.
fonte: arquivo geral da cidade do rio de janeiro (agcrj)

Sugiro que a apropriação e incorporação da crônica sobre “Maria Sapeca”
e as “mulheres de Dona Clara”, nesta edição da revista Rio Ilustrado, podem
ser pensadas articuladas a esses registros textuais e iconográficos distintos,
que pretenderam documentar, recuperar e retratar pessoas e moradias como
exemplos de continuidade e ruptura na transformação de uma paisagem
“suburbana” em “urbana”. Saliento ainda que a crônica que reproduzi mais
acima compartilhava a página da revista com o texto “O Rio, ao tempo dos
capoeiras”, de Henri Allizé. Diplomata francês, ele se estabeleceu no Brasil
em 1886 por dois meses, numa espécie de viagem de recreação, prática não
tão comum entre viajantes estrangeiros durante o século XIX. A partir dessa
6

Sobre as implicações das intervenções arquitetônicas e espaciais nas práticas cotidianas
dos Tswana ver Comaroff e Comaroff (op. cit.), “Homemade Hegemony.
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curta estadia, Henri Allizé utilizou suas anotações para escrever o livro
“Impressões de um jovem diplomata”.
Considerado pela revista Rio Ilustrado como um “homem de cultura e de
um ágil espírito de observação”, a passagem desse diplomata europeu pelo
Rio de Janeiro o levou a produzir uma análise dos “costumes brasileiros”
em fins do século XIX. Excertos de seu livro foram transcritos pela revista.
Relatavam o que, segundo Allizé, seria a atuação de capoeiras e suas relações
com os representantes políticos do Império, que os tolerariam por interesses
particulares,
Os costumes brasileiros eram muito pacatos, mas a apatia da população e longevimidade [sic] das autoridades, toleravam fatos bem
graves, sobretudo quando se tratava de uma certa clientela política.
Entre outros, cita-se, por exemplo, a existência dos capoeiras, associação estranha, bastante particular, porquanto se compunha de
verdadeiros bandidos. Os capoeiras formavam, no Rio de Janeiro,
corporações bem organizadas e rivaes entre si. De tal sorte que os
seus membros se combatiam no próprio centro da cidade (Allizé
apud RIO ILUSTRADO, op. cit., p.169, grifos do autor).

A justificativa de tal decisão editorial foi a de que: “Transcrevendo um
dos capítulos dessa obra, aliás, rara, não o fazemos senão pela certeza de que
os nossos esforços continuarão a ser compreendidos pelos nossos leitores”
(Rio Ilustrado, op. cit., Idem). A revista procurava veicular, ao longo de suas
páginas, não apenas um processo de continuidade e ruptura quanto a paisagens, moradias e certas pessoas em Madureira. Explicitava também uma
posição vigilante quanto a qualquer possibilidade de retorno de relações
ambíguas e permissivas entre o Estado (e, naqueles anos de 1930, um Estado
que se considerava propulsor do progresso econômico, social e moral civilizados) e grupos considerados como de “bandidos”.
Através dos excertos de Allizé, a Rio Ilustrado estabeleceu uma associação
entre os capoeiras de fins do século XIX e as “mulheres de Dona Clara” das
primeiras décadas da República, retratadas por Cândido Mendes de Almeida
Jr. Para isso, introduziu, junto aos excertos de Henri Allizé, as conhecidas
ilustrações (bem antes dos anos de 1930) de capoeiras em ação, do cartunista
Calixto Cordeiro. Autor de várias charges e desenhos singularizados pelo
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traço crítico e irônico sobre as políticas de modernização urbana do Rio de
Janeiro no início da República, Calixto desenhou para as revistas ilustradas
mais importantes da capital federal. No entanto, ao serem incorporados em
relação ao texto de Allizé, seus desenhos de capoeiras em confronto tornaram
visível aos leitores a agressividade dos movimentos e características corporais masculinos, bem como do vocabulário daqueles que praticavam a
capoeiragem. Agressividade que caracterizaria também “Maria Sapeca”
e as “mulheres de Dona Clara”, segundo Cândido Mendes de Almeida Jr.,
e, potencialmente, aqueles e aquelas que pretendiam manter tais práticas
naqueles dias.

“O Rio, ao tempo dos capoeiras”. Rio Ilustrado, 1937.
fonte: arquivo geral da cidade do rio de janeiro (agcrj)

No entanto, ao lidar com o excerto “Homem para quatro”, produzido por
Cândido Mendes de Almeida Jr., tomei conhecimento de que isto poderia
ser uma derivação e dispersão de outro documento.
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Divergências e derivações
Na função de delegado do 23º distrito policial de Madureira, Cândido
Mendes de Almeida Jr. foi o responsável, como já mencionei, pela abertura de
um processo criminal sobre um conflito entre Santilho de Souza, estivador,
e Clarindo, um soldado, em 1919.7 Santilho vivia em uma casa na rua Dona
Clara com sua “amásia” Rosalina. O casal era vizinho de algumas mulheres
que residiam numa avenida formada por várias casas na mesma rua. Nelas
viviam Maria Benedicta da Silva, Manoela Thereza de Jesus, Maria Paulina
dos Anjos e Zulmira Maria Gonçalves — foi apenas pelos nomes que as
mulheres foram inscritas no processo criminal de 1919. Respectivamente
“Maria Sapeca”, “Chininha” e “Maria perna de pau”, segundo a crônica escrita
posteriormente por Cândido Mendes de Almeida Jr. e publicada nos finais
de 1930 na revista ilustrada.
À noite, Rosalina, que era doméstica e morava na casa 54, saiu em direção
a um botequim próximo para fazer compras. Ao retornar, um soldado do
Exército,
de cor preta, convidou [...] a dormir com ele, sendo repelido. [Santilho teria se dirigido ao soldado, e lhe perguntado se conhecia Rosalina. Conforme ela], [...] o soldado sem trocar palavra com Santilho,
sacou de uma faca ou punhal e embebeu-o no estômago do amásio
[...], pondo-se em seguida em fuga.

Santilho foi levado à Santa Casa de Misericórdia. Lá, soube-se que ele
estava com trinta e cinco anos, era “pardo”, nascido no Distrito Federal
e analfabeto. As outras moradoras da avenida também testemunharam.
Manoela Thereza de Jesus disse ser doméstica, casada, analfabeta e ter
vinte e um anos. Estava no portão da avenida em que residia, “[...] quando
um soldado do Exército de cor preta, se dirigiu à Rosalina da Conceição”.
Confirmando a versão de Rosalina de que o soldado agredira Santilho sem
ao menos “trocar palavra”, Manoela disse que o militar era “magro, [tinha]
estatura regular, usa[va] cara raspada, tem [tinha] boa dentadura e diz[ia]-se

7

Arquivo Nacional, Série Processos Criminais, Notação 722728.
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natural do estado do Sergipe”. Maria Paulina dos Anjos também disse ser
casada, ocupar-se como doméstica, e ter vinte e um anos. Estava no portão
quando viu “[...] um soldado de cor preta, que segundo consta pertence à
Quinta Companhia de Metralhadoras, dirigir-se à Rosalina da Conceição e
fazer-lhe propostas amorosas que ela repeliu, dizendo ser amasiada”. Falou
ainda que, quando Santilho perguntou ao soldado se conhecia Rosalina, “[...]
sem que houvesse a mais leve disputa [...]”, recebeu uma facada perto do
estômago.
Zulmira Maria Gonçalves, doméstica moradora da avenida, estava junto
com Manoela e Maria Paulina quando o tal soldado se direcionou a ela, fazendo-lhe propostas amorosas. Zulmira teria repelido o soldado e se dirigido à
sua residência. Algum tempo se passou, e ao ouvir “alarido” saiu de casa para
ver o que ocorria. Soube então que o soldado feriu Santilho à faca. Zulmira
declarou ter vinte e nove anos, ser casada e analfabeta. Maria Benedicta da
Silva, a última a narrar o que havia acontecido, disse que era viúva e tinha a
mesma idade que Zulmira. Também trabalharia como doméstica. Analfabeta
e moradora da casa quatro da avenida, falou que ao ouvir um barulho se dirigiu
ao portão e ali foi informada de que Santilho fora ferido por um soldado que,
segundo ela, viu rondando as proximidades.
É possível perceber, a partir das considerações de Cunha (1999, p.
30-31) de que os registros policiais são produzidos em função de regras
e modalidades discursivas específicas a uma linguagem jurídica, que os
testemunhos nos processos criminais assumem um caráter condensado e
repetitivo. Resultado, como demonstrou a autora, da subsunção das relações,
comportamentos, contestações e informações prévias entre os envolvidos
à lógica de produção do documento: o processo criminal. Mas, esse caráter
condensado e repetitivo do documento policial foi transformado quando a
presença e observação de Cândido Mendes de Almeida Jr., como delegado
em Madureira, permitiram, depois, a produção de uma crônica.
No entanto, a operação realizada para que um processo criminal
— baseado na observação visual, interação com pessoas e eventos, constrangimentos linguísticos e regras de escrita — se tornasse uma crônica policial
incluiu procedimentos, estratégias e recursos diferenciados. Talvez a transformação mais explícita tenha a ver com o arranjo temporal (Fabian, 1983).
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De alguém que ouviu e transcreveu in locu testemunhos de um acontecimento, Cândido Mendes de Almeida Jr. assume na crônica a função de quem,
após certo tempo, relata um acontecimento. Nessa operação, as “mulheres
de Dona Clara” deixaram de ser contemporâneas dele para habitar outro
tempo. O olhar e a escrita do jornalista tornam-se assim dispositivos mais
de lembrança — desagradável lembrança — do que de experiência pessoal
e interação social.
Porque não se limitava às regras, modalidades de enunciação e formas
de descrição próprias ao documento policial, a crônica permitiu que várias
margens (ou territórios de existência) fossem tanto exploradas quanto extrapoladas. Maria Benedicta da Silva, Manoela Thereza de Jesus e Maria Paulina
dos Anjos tornaram-se “[...] as nacionais Manoela Francisca de Jesus, vulgo
‘Chininha’, Maria Paulina dos Santos, conhecida como ‘Maria perna de pau’
e Maria Benedicta da Silva, a célebre ‘Maria Sapeca’”, que “[r]euniam-se na
casa número 55 da rua Dona Clara”. Será que em 1919 elas já estavam espacialmente confinadas, como assim desejavam as autoridades policiais?8
Diferente das descrições nos processos por “vadiagem” em Madureira e
Dona Clara (Cruz, 2007, p. 120-131), em que as suspeitas eram identificadas
pela cor — “preta” e “crioula” —, no processo de 1919 nenhuma referência
foi feita. Elas eram as “nacionais”. Também em divergência do processo de
1919, no qual as mulheres (apenas testemunhas) foram registradas como
trabalhadoras domésticas, na crônica da revista Rio Ilustrado a condição de
classe — marcador crítico utilizado por elas para combater acusações por
“vadiagem” e pelos acusadores para incriminá-las — foi prescindida pelo
autor. As “nacionais” do jornalista não eram nem “pretas” ou “crioulas”,
mas tampouco seriam “trabalhadoras”. Seu pertencimento seria a “[...] uma
ínfima classe [...]”. Seguindo Fabian (1983), nota-se que o processo criminal
de 1919 e a crônica policial publicada em 1937 na revista Rio Ilustrado têm
subjacentes tempos diferenciados de produção e lógicas variadas de conhecimento: o que se procurava saber através de um inquérito policial e de que
maneira isso foi feito não deveria ser tomado como equivalente ao relato
8

Segundo o processo criminal de 1919, algumas delas passaram a morar em outros subúrbios
ou “morros” do Centro do Rio de Janeiro nos anos subsequentes ao conflito entre Santilho
e Clarindo.
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fornecido por uma crônica policial incorporada em uma revista ilustrada
tão específica como a edição em questão.9
Através de fragmentos de informação obtidos em contextos sociais, temporais e espaciais diferentes, de distanciamentos elaborados discursivamente e
de lógicas diversas de produção textual, Maria Benedicta da Silva, Manoela
Thereza de Jesus e Maria Paulina dos Anjos se transformaram em mulheres
“nacionais” sobre as quais não era preciso mencionar a cor, que não tinham
trabalho, mas que se faziam reconhecer por alguns objetos (o porte da navalha),
pela maneira de falar e vocabulário e por uma combinação híbrida entre
comportamentos que transitariam entre imagens femininas e masculinas.
Em 1941, o Almanaque Suburbano, na sua primeira edição, também relembrou “Maria Sapeca”.10 Descritos como habitantes de um “tempo passado” e
de um espaço restrito que vinha sendo urbanizado, os homens e as mulheres
que fizeram “história”, “personagens” daquela “paragem”, pouco mais de
vinte anos depois, teriam desaparecido. Como aconteceu, em parte, com a
crônica de Cândido Mendes de Almeida Jr., essa nova narrativa se servia de
“Maria Sapeca” para falar do “passado”. Contudo, de uma maneira também
muito específica.
Não podemos deixar de falar nessas reminiscências de uma figura
que todos os cronistas policiais conheceram. “Maria Sapeca”. Na
zona do barulho era a rainha da navalha, como fora dos malandros.
Bonita cabrocha11. Fazia correr homem quando brandia a “sardinha”. Em roda de “ases” da malandragem, dos valentes, davam-lhe,

9

A edição da revista Rio Ilustrado que vem sendo citada foi em grande medida reservada
à propaganda política do governo Vargas; à execução de um projeto — a eletrificação da
estrada de ferro Central do Brasil — de importante envergadura econômica e social, o que
incluía seu forte apelo popular, em uma área da capital do país que desejava alcançar o estatuto de “cidade”. Documentar, textual e visualmente esse evento, era “objetivar” — para
usar um termo da revista — um processo de modernização que se tornava palpável, materializado, aos olhos do público leitor.

10

Organizado por Henrique Dias da Cruz, morador dos subúrbios e jornalista que escrevia
sobre estes havia mais de trinta anos, essa publicação buscava conjugar informações sobre
legislação civil e o funcionamento cotidiano da cidade, “histórias” relativas à “zona suburbana” e seus atuais problemas.

11

Cabrocha Bras. 1. Qualquer mestiço escuro. 2. Mulata jovem. Minidicionário da língua portuguesa Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 2001.
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de bom grado o melhor “jogo”. Revidava, porém toda a “sujeira”.
“Topava a parada”. A própria polícia inúmeras vezes nos casos sangrentos, em que a autoridade corria perigo, ajudou “Maria Sapeca”
a vencer os “bambas”. O destino de “Maria Sapeca” era acabar no
próprio ambiente em que se criara. Era mulher. Tinha um coração.
Sentiu uma paixão forte por um rapaz, filho de velho comerciante
de Madureira. A cabrocha desviara-o do bom caminho. Fê-lo também para orgulho seu “bamba” respeitado. Por mais de vez, cortou
o corpo do amante com a sua inseparável “sardinha”, presa, era ele
quem se empenhava para soltá-la. Uma tarde, para os lados de Irajá, o rapaz cheio de ciúmes, matou “Maria Sapeca” a navalhadas. A
navalha era o símbolo o imã daquelas duas vidas — a da messalina
cor de chocolate e o filho da família que o mau fado impelira para o
abismo (Almanaque Suburbano, 1941, p. 85-86).

A partir dessa pequena crônica, outros leitores, como eu, podem intuir
que “Maria Sapeca” não fez “história” sozinha. As semelhanças dessa
narrativa com aquela do jornalista Cândido Mendes de Almeida Jr. podem
significar que esta derivou da anterior. Entretanto, apesar de “Maria Sapeca”
permanecer como tema, a ela se acoplam outras variações, que a tornam
uma figura menos perigosa, quase folclórica. Parece-me que neste pequeno
texto não se transpõem os limites e problemas das relações complexas
trazidas pela experiência pessoal e interação social de Cândido Mendes de
Almeida Jr. enquanto delegado no distrito em Madureira. No Almanaque
Suburbano, “Maria Sapeca” é relembrada já a partir de distintas fontes, de
uma memória que vai sendo construída e apropriada em combinação com
registros e suportes materiais diversos. Sua “história” (e a do subúrbio de
Dona Clara) vai se cristalizando vinculada às lógicas de produção e aos efeitos
de diversos registros que tentam documentar não somente ela.
Isso porque a maneira como Dona Clara é descrita — um “Arquivo
Vermelho”12, uma “Favela Suburbana” com mais estatísticas criminais que
o “morro da Favela”, localizado no Centro do Rio de Janeiro — sugere a
importância que a produção e veiculação de uma série de registros, desde os
documentos policiais até as crônicas publicadas na impressa policial ou não,
12

A referência ao subúrbio de Dona Clara como um “Arquivo Vermelho” buscava criar uma
associação com a revista Archivo Vermelho, publicada nas primeiras décadas do século XX.
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poderiam ter nas políticas de intervenção e controle urbanos desse período.
A referência ao subúrbio de Dona Clara como um “Arquivo Vermelho” associava-se ao que era considerada a sua recorrência no noticiário policial. Suas
estatísticas sobre criminalidade seriam mais salientes do que as do “Morro
da Favela”, retratado frequentemente na imprensa carioca como um dos
principais focos de tal “problema” no Distrito Federal. Assim, nessas diversas
práticas de documentação também se construía uma memória singular sobre
o que eram os territórios da capital do país. Segundo o Almanaque Suburbano
(op. cit., p. 57; 85),
Na crônica policial nem a [morro da] Favela enriqueceu a estatística criminal como D. Clara até há vinte anos passados. Em media se
registravam dois e três crimes de morte por semana. A polícia, não
raro, tinha de matar para não morrer. A vida humana valia bem pouco em D. Clara.

De acordo com esse texto, a “parada ferroviária” havia se transformado
em um “subúrbio pacato” graças ao chefe da polícia do Rio de Janeiro, Alfredo
Pinto, que “tentara exterminar a alfúrgia [sic] suburbana. Ele enviara para a
delegacia de Madureira um delegado ativo e enérgico, o ex-vereador Corrêa
Dutra. Conseguiu fazer alguma coisa”. (Almanaque Suburbano, op. cit.). Se
o jornalista Cândido Mendes Jr. identificou “Maria Sapeca” pelos seus atributos sexuais (moralmente condenáveis) e outros supostamente masculinos
(o uso da navalha e do vocabulário para provocar e confrontar homens), o
Almanaque Suburbano pôde falar na “exterminação” dela ao mesmo tempo em
que a feminilizou e racializou. Ela se tornou “rainha da navalha e dos malandros”, uma “bonita cabrocha” que, porque “mulher”, tinha um “coração”.
Alguém passível de expressar também formas concebidas, à época, como
específicas de afetividade feminina (e não apenas sexualidade). A imagem
aqui é a de uma “Maria Sapeca” talvez não exatamente pertencente a uma
“ínfima classe”, porém não estranha à violência física. Segundo a narrativa, a
“messalina cor de chocolate” teria morrido de forma tão brutal como aquela
em que viveu.
Porém, “Maria Sapeca” não seria somente o objeto do discurso e das
práticas de documentação policiais e jornalísticas. Era também protagonista
ao lado daqueles que deveriam detê-la. Assim, estende-se a rede de relações,
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interações e concepções acerca do que fora aquele universo suburbano das
primeiras décadas do Rio republicano. E “Maria Sapeca” se torna alguém
quase folclórica: amiga de “bambas”, frequentadora de “rodas de jogo” e
participante das disputas entre “malandros”, a navalha seria uma extensão
de seu corpo.

Fontes em perspectiva
Entretanto, o “fim” de “Maria Sapeca” informado pelo Almanaque
Suburbano parece não ter ainda chegado. Quando me apropriei dela como
um indexador, encontrei no site Jangada Brasil, “mídia digital destinada ao
estudo, registro e divulgação da cultura popular brasileira e as suas diversas
formas de manifestação”, outra fonte na qual ela fora inscrita. Tratava-se
de uma crônica no jornal Brasil Policial, intitulada “A primeira batalha em
Madureira”.13 Seu autor era Agenor Lopes de Oliveira14:
Foi em princípios de 1915, antes do carnaval desse ano.
[Foi em princípios de 1945]
Madureira, de então, era um longínquo subúrbio da Central, mal
calçado, mal iluminado à noite, e pouco conhecido.
A pacata Madureira de outrora abrigava em seu seio f[F]amílias cariocas de classe médio[a] e do povo trabalhador. Havia como que
uma estreita [tácita] [...] união entre eles [elas], formando uma espécie de grande f[F]amília s[S]uburbana, com hábitos peculiares à
nossa gente.
13

Disponível em: <http://www.jangadabrasil.com.br/revista/fevereiro75/fe75002c.asp>, Edição
fevereiro 2005, n .75, ano VII. Entre colchetes, minhas correções devido à comparação entre
as fontes impressa e online. Acesso 27 jul. 2010.

14

Nascido no Distrito Federal, em 1896, faleceu quando o livro Toponímia carioca (1957)
estava em composição. Doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade
do Brasil, foi chefe do Hospital Militar do Presídio Ilha das Flores em 1932, e publicou no
ano seguinte Na Ilha das Flores. Em Toponímia, Oliveira explica que foi solicitado por uma
revista de assuntos médicos a elaborar uma espécie de vocabulário médico indígena. Esse
interesse se combinava a outros que lhe pareciam comuns à “cultura popular”. Apresentou
comunicações à Comissão Nacional do Folclore e ao I Congresso Brasileiro de Folclore,
além de publicar em revistas e jornais.
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Entre rapazes e moças dessas famílias reinava um espírito de camaradagem e amizade recíprocas, que tornavam encantadora a sociedade local. Os bailes eram frequentes; as festas religiosas realizadas
na nova igreja de São José da Pedra e na antiga igreja do “Campinho”, com seus leilões de prendas, suas quermesses [‘kermesses’],
suas procissões, atraíam multidões longínquas, transportadas em
carroças, carros, a cavalo e a pé; as “serenatas” em noites de luar
marcavam época, com os seus cantores sentimentais e inspirados.
Nas festas públicas, muitas vezes realizadas em praças e largos empoeirados, com o indefectível coreto rústico, ao centro [colado ao
centro], fazia-se ouvir a afinada banda de música do antigo [20º]
Regimento de Artilharia de Campanha, sediado no Campinho, para
deleite da massa popular embevecida com suas marchas militares,
suas valsas dolentes e com a sinfonia do Guarani [“Guarany”], de
Carlos Gomes, número obrigatório que arrancava aplausos entusiásticos daquela gente, que ainda não estava viciada com os sambas...
A mocidade contemporânea desses fatos acima descritos aproveitava o tempo que corria em reuniões literárias, cívicas e carnavalescas. Daí o aparecimento de um jornalzinho intitulado O Eco Suburbano [O Echo Suburbano], cujo redator-chefe era Pinto Machado,
repositário dos fatos sociais e das inspirações dos poetas, literatos e
escritores madureirenses.
Houve época em que surgiram duas pequenas sociedades carnavalescas, “clubes mirins”, intitulados Fenianos e Democráticos de Madureira, as quais apresentavam carros alegóricos e de crítica, imitando os grandes clubes da cidade... Daí seus nomes...
Ainda havia a organização [carnavalesca] do cordão [Cordão], de
origem histórica, intimamente ligada à chegada da corte [Corte] de
dom [D.] João VI ao Rio de Janeiro, com [Era] uma interessante sátira popular aos fidalgos lusitanos, uma desforra aos incômodos que
a população carioca sofreu com a chegada dessa gente, conforme já
tive a oportunidade de descrever no meu artigo — “O cordão” —
publicado em Brasil Policial [neste jornal], em 18 de junho de 1948.
Um cordão [“Cordão”] se tornou célebre pelo comprimento do seu
nome, que ocupava todo o estandarte: “Sociedade e Clube Recreativo, Dançante e Carnavalesco, Prazer das Morenas, Filhos do Sol, da
Lua e das Estrelas de Jacarepaguá” [!...].
O carnaval de outrora tinha um cunho acentuadamente nacional,
sem a influência deturpadora dos africanismos norte-americanos
e locais.
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Não podemos olvidar algumas das figuras [de relevo que muito fizeram] pelo progresso da localidade, transformada em uma quase
cidade.
A “Farmácia Suburbana”, do bondoso e competente farmacêutico,
Cândido Gabriel de Souza [CÂNDIDO GABRIEL DE SOUZA], apelidado de seu Candó [Seu Candó], uma das mais antigas daquela zona,
era ponto de união [reunião] da elite [“elite”] intelectual dessa estação e de [“Dona Clara”] para as conversas e imaginações pessoais.
O vulto do comissário de polícia Belmiro Vianna [BELMIRO VIANA], também em seu cavalo branco, surgia apaziguadoramente
sempre que se fazia mister...
Também havia uma figura popularíssima — a da desordeira Maria
Sapeca, que tomava e pulava de trens em movimento; que manejava
perigosamente a navalha nos conflitos; que era temida e respeitada,
até o dia em que foi assassinada em Dona Clara.
A propósito desses dois últimos personagens, é interessante recordar uns versinhos que terminavam assim perfidamente, publicados
A Tribuna.
Seu Viana que é chorão
Vem já c’o nós pra folia
É um comissário tão bom
Não nega fogo à Maria
[Dizem os “filhos da Candinha” que os versos eram de autoria do
telegrafista da estação de Dona Clara, sr. Araújo...].
[ oliveira, 1949, p. 8 e 4 ]

Desde a metade da década de 1930, o Brasil Policial publicava os “fatos
e feitos” da Polícia, embora afirmasse não ter vínculo com a polícia civil do
Rio de Janeiro. A crônica acima recuperou uma “origem” para uma manifestação concebida como de caráter “popular”: a chamada “batalha de confete”.
Conforme Oliveira, ele, moradores de Madureira e subúrbios vizinhos teriam
promovido pela primeira vez tal evento em Madureira no carnaval de 1915.
Este parece ser um dos sentidos que levou à inserção de parte da crônica na
mídia digital Jangada Brasil sem os trechos que se referiam à disputa mencionada por Oliveira acerca das “coisas nacionais”, como o carnaval. No entanto,
embora a crônica tenha sido indexada como “festas populares” nesse suporte
online, não é exatamente sobre isso que trata a narrativa acima.
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A crônica se dedicou a reconstituir a “história” da batalha de confete
através das lembranças de Oliveira, que tinha como perspectiva o carnaval
de 1945. Mas essa tentativa do autor em resgatar um “passado” para o
subúrbio e para o carnaval de Madureira fundou-se em uma batalha que
não era propriamente a de confetes, tampouco de 1915. Segundo Oliveira,
os “sambas” — vícios das festas públicas — e “a influência deturpadora dos
africanismos norte-americanos e locais” naqueles anos de 1940 se contrapunham aos carnavais anteriores — como os dos anos 1910 — que teriam
um “cunho acentuadamente nacional”. Aqui, a “desordeira Maria Sapeca”
passa a ocupar lugar numa narrativa em que as disputas eram outras. Seu
papel parece ser o de coadjuvante face às lembranças de Oliveira acerca
das origens e grupos sociais responsáveis pelas “coisas nacionais” como o
carnaval, que, nos anos de 1940, estariam ameaçadas pelos “africanismos”,
ou seja, estrangeirismos, dos negros norte-americanos e “locais”. Parte deste
relato foi respeitosamente questionado por uma carta que chegou ao Brasil
Policial. A tentativa de Oliveira para comprovar como “foi lançada a semente
dos famosos carnavais de Madureira, com seus coretos não menos famosos”
sofreria reparos. Após três dias da publicação da crônica de Oliveira, o jornal
fez o mesmo com uma carta enviada por Othon Brito Machado.15 O Brasil
Policial justificou a decisão chamando a atenção dos leitores para as felicitações pessoais, telefonemas e cartas dos que, interessados pelo “nosso
‘Folk-Lore’”, se comunicaram com o jornal. A publicação da carta de Machado,
em especial, deveu-se ao fato de ele ser “elemento da ‘velha guarda’”, que
assim verificou que o “povo madureirense, de há muito tempo possui fibra
carnavalesca”. Mas a carta de Machado não acrescentou apenas notas e correções ao texto “A primeira ‘batalha’ em Madureira”.
Machado, que viveu nesse subúrbio e assinou a carta como morador
do Leblon, corrigiu a data de fundação das “batalhas”. Elas não teriam
começado em 1915, no Largo de Madureira, mas em 1903 paralelas às linhas
ferroviárias da Central do Brasil. Os festejos seriam iniciados no domingo de
carnaval mais ou menos ao meio-dia, interrompidos por algumas horas, e se

15

Carta do dr. Othon Xavier de Brito Machado. Brasil Policial, 31 de janeiro de 1949, p.6.
Médico e naturalista, professor livre-docente de “Botânica Aplicada à Farmácia” na Faculdade Nacional de Farmácia.
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estenderiam da madrugada até a “terça-feira gorda”. Ao confirmar a autoria
da “quadrinha” (1907) sobre “Maria Sapeca” e o guarda da polícia Belmiro
Viana, escrita conforme Machado pelo telegrafista da estação de Dona Clara,
que era também repórter de um jornal vespertino da cidade, ele fez algumas
alterações no vocabulário e linguagem que Oliveira inscreveu. Assim, alterou
o sentido irônico anterior. Segundo Machado, a quadrinha era:
Seu Bermiro que é “chorão”,
E vem “com nós prá folia”,
É um comissário tão bão...
— Não nega fogo à Maria!
[ machado, 1949, p. 6 ]

Machado explicou que “[...] ‘chorão’ equivalia a participantes de ‘choros’
e serenatas. Realmente o Belmiro Vianna, às escondidas, dedilhava o ‘pinho’,
ao tempo instrumento de capadócios e posteriormente instrumento de
grã-fino” (Machado, op. cit.). Somente depois de apresentar uma espécie
de genealogia do subúrbio é que este autor conclui sobre quando o “carnaval
de Madureira” — o das “batalhas” e coretos — foi transferido de local, como
afirmou Oliveira. Além disso, a carta revelaria conhecimentos, relações e
práticas, especialmente sobre “Maria Sapeca”, que as outras fontes nunca
evocaram. Mais uma vez, ela se transformava:
O Belmiro Vianna era, outrossim, excelente funcionário. Como
bom riograndense do sul, que era, não dispensava o cavalo para percorrer o Distrito à sua guarda.
Protegia a “Maria Sapeca”, possivelmente sem outras intenções.
A Maria Sapeca era filha da baiana que vendia doces e mingaus na
estação de Dona Clara, e, em casa, à esquina da rua Carlos Xavier,
defronte a caixa d’água da Central, dava as “comidas para o santo”...
A Maria Sapeca entregou-se nas coisas da “Macumba”, recebendo
além dos santos, os pecadores também...
Passou a ser valente, além de “mandigueira”. Fora de Madureira,
acabou assassinada por um filho de um oficial honorário que fora
Intendente municipal, em represália ao “despacho” que soltara
contra parente do homicida. [ machado, op. cit. ]
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Algumas considerações
Pretendi refletir sobre as situações, perspectivas e confrontos diversos
nos quais informações e conhecimentos díspares, fragmentados e dispersos
são escritos e inscritos nos registros documentais modernos. Também
demonstrar como documentos criminais, crônicas policiais, fragmentos
de narrativas e iconografia, à medida que são (re)produzidos, apropriados e
incorporados por outrem no engajamento com variados suportes materiais,
têm suas lógicas de produção e seus significados transformados.
As “mulheres de Dona Clara” foram racializadas nos processos criminais dos anos de 1910. Depois, na máquina de escrever do jornalista Cândido
Mendes de Almeida Jr., transformaram-se nas “nacionais” sem cor e trabalho,
mas cujos modos de falar, vocabulário, porte de objetos e comportamentos
revelariam, ainda que de modo oblíquo, formas de objetificação baseadas nas
práticas de documentação policial. Elas também se tornaram figuras quase
“folclóricas”, o que não significa que poder e conhecimento tenham se desvinculado. Domesticada, do ponto de vista do gênero e da cor, “Maria Sapeca”,
por exemplo, surgiu como uma “bonita cabrocha” ou ainda “messalina cor
de chocolate”, que tinha um “coração”. Talvez outra transformação tenha se
configurado quando o médico e escritor Agenor Lopes de Oliveira afirmou
que o “passado” de Madureira, aquele mesmo no qual “Maria Sapeca” viveu,
era mais afeito às “coisas nacionais” do que o presente que ele observava e
constatava de modo indignado, que lhe remetia a influências negras daqui
e de alhures. Um leitor do Brasil Policial rapidamente o corrigiu e adicionou
novas informações numa carta, o que de certo modo refratou o “passado”
tal como lembrado por Oliveira. “Maria Sapeca” novamente articulou-se a
novos problemas e foi refeita. Ela poderia, agora, enquanto um novo artefato,
se transformar no registro de uma “cultura afro-religiosa” do país?

Fontes em fluxo e em perspectiva: uma análise antropológica de alguns
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PA R T E 2

Diversidade
e usos do
território

As três comunidades da Serrinha
javier lifschitz

Introdução
Pode-se dizer que este texto é uma releitura de uma pesquisa que realizei no
início do ano 2000 sobre a comunidade da Serrinha, no bairro de Madureira.
A pesquisa foi a base de minha tese de doutoramento em Ciências Sociais,
no antigo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, e a intitulei
“Correndo atrás: estratégias de reprodução em uma favela carioca”. Muito
tempo passou desde então, quase quinze anos, e certamente a Serrinha
atravessou por transformações, deslocamento de moradores, sucessivas
intervenções do poder público e novos domínios do narcotráfico. Portanto,
algumas das observações que fiz nessa pesquisa talvez já não sejam válidas
para o contexto atual. Contudo, achei oportuno voltar sobre esse material e tentar retornar, particularmente, a um aspecto dessa pesquisa que
talvez hoje continue sendo relevante: as redes étnico-culturais das favelas.
Observávamos nessa tese que a favela estava segmentada em três diferentes
redes étnico-culturais e algumas entrevistas e observações, ainda pouco
sistematizadas, nos sugere que essas formas de distribuição topológica e
cultural continua operando em outras favelas cariocas. Contudo, nossa
pretensão aqui é muito mais retroativa; falaremos sobre um momento da
trajetória da Serrinha, sobre a memória de um território e também sobre
a historicidade dessa própria pesquisa, reconsiderando o tema das redes
culturais que no contexto da tese, apesar de instigante, não era central.

93

Correndo atrás
A tese de doutorado, intitulada “Correndo atrás: estratégias de reprodução em uma favela carioca”, tratava das estratégias de reprodução social
nas favelas cariocas. Tentávamos identificar clivagens entre diferentes gerações de moradores e o fato de que para os jovens existia toda uma série de
bloqueios sobre estratégias de trabalho. Selecionamos treze famílias e identificamos grupos de três gerações. A primeira geração, que no momento da
pesquisa tinha em torno de setenta anos, havia atravessado uma trajetória
que começara no campo e era concluída na cidade, onde se consolidava a
situação de assalariamento. Era o início da Era Vargas e o Rio de Janeiro,
a capital da nação, atraía a atenção de jovens migrantes que iriam erguer
as estruturas verticais da cidade em expansão. A trajetória ocupacional
de muitos moradores dessa geração era ilustrativa desse percurso ocupacional. Muitos moradores da Serrinha haviam trabalhado no porto — como
o Mestre Fuleiro, um dos fundadores do Império Serrano —, na Light e
outras empresas de serviços públicos. Decerto, muitos haviam trabalhado
como vendedores de peixe, verduras, sapateiros, carregadores, alfaiates,
mecânicos, ocupações que também faziam parte do repertório ocupacional
dos moradores da Serrinha a inícios da década de cinquenta, mas o assalariamento era a estratégia de reprodução social mais frequente entre os
moradores, especialmente entre os homens.
Entretanto, observávamos que entre essa geração e a de seus filhos, a
geração intermediária, parecia existir uma clivagem, marcada pela desmontagem dessas estratégias de assalariamento. Eram pessoas que tinham entre
quarenta e cinquenta anos e haviam passado por trabalhos assalariados com
carteira assinada, mas que, em grande parte, haviam sido demitidos. Muitos
eram terceirizados e já trabalhavam como camelôs ainda que tentassem voltar
à indústria. A trajetória dessa geração já era o “desassalariamento”, mas isso
viria a se acentuar no caso dos jovens, a terceira geração, que pode-se dizer,
não chegou a conhecer o emprego com carteira assinada. Constatávamos
que o morro se separava cada vez mais da indústria e do emprego e, com esta
separação, quebrava-se uma trajetória histórica de reprodução social. Os
jovens do morro já se iniciavam com o trabalho informal, termo que, na realidade, encobria todo um conjunto de situações de trabalho bem diferenciadas.
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Instalavam-se como camelôs nos espaços livres das ruas, ainda não regulamentados; havia os que viajam ao Paraguai para comprar mercadorias para
revender; os que empregavam outros camelôs; os que trabalhavam por sua
conta; os legais, cadastrados, e os ilegais, reprimidos pela polícia. Existia
ainda outra estratégia de reprodução não menos significativa: o apogeu do
bico. Isso tinha diversas implicações em termos de monetarização, já que o
ganho econômico deixava de estar associado a um período (mês, quinzena,
semana) como nos tempos do assalariamento, para passar a ser fruto de
um momento, da fugacidade do comprador. O bico atravessava uma transmutação, já que, de ser uma forma secundária de renda, passava a ser uma
forma primária. Distinguíamos ainda os aviões, olheiros e pizzas, atividades
dos jovens vinculadas ao narcotráfico e outras que chamavam de virada,
a expectativa de poucos de se tornar jogador de futebol ou cantantes de
pagode, e que se vinculavam à única possibilidade de aceder ao cartão de
crédito. Quebrava-se assim a relativa homogeneidade social das favelas “que
historicamente abrigavam um grande contingente de assalariados” (Queiroz,
1988, p. 176) e como consequência desta retração do grau de monetarização,
a distância entre favela e bairro se acentuava, configurando o que o cronista
Zuenir Ventura chamou de cidade partida.
Portanto, durante um período de cinquenta anos, os quadros de reprodução social da favela tinham mudando significativamente e analisamos
essa trajetória através do conceito de armadilhas e bloqueios, no sentido de
determinar descontinuidades entre práticas institucionais e estratégias
sociais. Interessava-nos o fato de que determinadas estratégias válidas para
um determinado tempo histórico deixam de sê-lo em outro contexto, de
forma que cada bloqueio1 implicava em uma estratégia social derrotada ou
agônica, que Pollner (1987) caracterizou como “crise da razão mundana”.

1

Observávamos que os bloqueios ou armadilhas podiam ser de diversa natureza, tanto
formais, inscritos em normas ou leis, como informais. Um bloqueio é tanto uma lei que
impede, por exemplo, a venda de produtos na rua, como a prática informal das empresas
determinarem o grau mínimo de escolaridade para a contratação de pessoas. Quanto a sua
composição institucional, os bloqueios também podem ser diferenciados. Podem provir
do setor privado, como as normas empresariais para a contratação de pessoas ou do setor
público, como a definição das condições para o acesso ao seguro-desemprego ou ao FGTS.
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Uma de nossas hipóteses de trabalho era que a desmonetarização da
favela havia provocado a agregação dos indivíduos em contextos de reciprocidade, na direção de estratégias de reprodução social compartilhadas.
Essa hipótese tinha como marco a pergunta de se a pobreza provocava a
agregação dos indivíduos ou a desagregação, e cabe pontuar que os resultados da pesquisa foram contra nossas expectativas. Ao invés de padrões
de interação social que apontassem na direção de formas de reciprocidade,
como a troca ou o escambo, mobilizadas por redes de vizinhança, amizade,
parentesco, encontramos uma acentuação dos comportamentos mercantis:
algumas formas de troca, de objetos ou favores, se haviam transformado em
atividades para as quais havia que pagar.
Portanto, tudo indicava que a pobreza havia provocado em realidade a
desagregação desses contextos de reciprocidade, o que de fato desmentia
nossa hipótese. Visto à distância, mais que um erro de percepção, acredito
que foi por ter confiado demais em algumas teorias em voga que enfatizavam
a questão da reciprocidade, atualizando uma discussão que tinha como referência histórica as sociedades primitivas. Uma dessas referências teóricas foi
o texto “Como sobrevivem os pobres” (Lomnitz, 1975). Um estudo sobre as
estratégias de reprodução das camadas pobres urbanas na América Latina,
em que se utiliza o conceito clássico de reciprocidade para explorar as dimensões não mercantis da reprodução, como a troca e o dom, para destacar a
importância que assumiam as relações de solidariedade, parentesco e vizinhança nas comunidades pobres. Também haviam trabalhos de referência
no Brasil que iam nessa mesma direção. Dentre eles, pesquisas sobre formas
de cooperação para a autoconstrução de moradias, redes de solidariedade
religiosas (Valadares, 1978; Maricato, 1976; Bonduki & Rolnik, 1979; Lima,
1980; Doimo, 1984 e Macedo; e múltiplas referências ao familismo, como
padrão de sociabilidade2 que colocava a “ética de provedor de família” em
contraposição a uma “ética do trabalho individualista” de raiz anglo-saxônica
(Zaluar, 1985).
Outras referências teóricas mais gerais foram autores da corrente anti-utilitarista, como Caillé, e outros da escola New Economic Sociology, que
2

Dentre outros, pode-se citar Durham (1973, 1980); Woortmann (1977); Scott (1990); Alvim
(1979); Zaluar (1985).
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retomavam o conceito de embeddnes, formulado por Polanyi, para destacar
a importância dos laços familiares e comunitários em que estavam inseridas
as ações econômicas. Por último, uma ampla difusão de teorias sobre o tema
de redes sociais (que ainda não eram virtuais) que se aplicavam ao campo da
reprodução social, como o conceito ampliado de household (Godbout, 1992),
que considerava a agregação de estratégias familiares e distintas diferenciações entre redes sociais, como as redes especializadas, não especializadas,
eletivas e não eletivas. Como dissemos, essas referências teóricas reforçaram
a ideia de agregação social como estratégia perante situações de precarização, mas as observações de campo foram em uma outra direção. Contudo,
essas referências teóricas nos permitiram perceber o fenômeno das redes
étnicas e culturais da favela, que no momento não era nosso foco. Isso fala
da questão da descoberta e também da mobilidade dos focos de interesse ao
longo de uma pesquisa. Percebemos, na época, que essa singularidade, que
dizia respeito à distribuição espacial dos moradores segundo origem regional
e étnica, merecia ser olhada com maior atenção, mas já tínhamos definido
um outro percurso de pesquisa com determinadas metas.

As três comunidades
Eu não sei quem inventou que isto é uma comunidade. Isto não
tem nada de comunidade, aqui cada um é para si próprio e ponto.
[ dona ira ]

A visão predominante que se tinha da favela era a de território homogêneo
marcado pela falta — de renda, educação, moradia, serviços públicos —, e
sublinhávamos essa questão da falta como uma limitação representacional
que podia obscurecer fatos emergentes. Identificávamos na Serrinha mais de
uma comunidade. Moradores de origem nordestina, mineiros e cariocas se
distribuíam no território de uma forma muito peculiar, conformando redes
sociais bastante diferenciadas. Essa observação também era confirmada
pelos moradores e pelo arquiteto Manoel Ribeiro, que coordenava o projeto
Favela-Bairro na Serrinha. De acordo com o Cadastro de favelas do Iplan Rio
de 1991, o morro da Serrinha começou a ser ocupado a fins da década de 1950,
As três comunidades da Serrinha

97

já na década de 1960 a favela havia passado por um grande crescimento. A
população era constituída de pessoas provenientes de diversos lugares do
Brasil, predominando mineiros e nortistas, que se instalaram à procura de
trabalho. Segundo dados de uma outra pesquisa, realizada pela Secretaria
de Trabalho da Prefeitura do Rio de Janeiro3, a população da Serrinha era de
3.243 habitantes, que residiam em 792 domicílios. Da população residente,
70% era natural do Rio de Janeiro, mas havia uma quantidade significativa de
moradores que haviam nascido em Minas Gerais e em estados do Nordeste
e que haviam se instalado na Serrinha há mais de 15 anos.
Quando entrevistamos Claudio, que na época tinha 35 anos e trabalhava
como camelô, ficou confirmado que o escambo ou outras formas de troca
foram abandonados. Contudo, ele identificava circuitos sociais de troca de
serviços, que foram os primeiros indícios que tivemos sobre a existência
dessas redes culturais:
O escambo aqui não funciona como em outras favelas. Tem algumas pessoas que pescam, aí distribui, não esse lance de trocar. As
pessoas vendem por aí, fim de ano precisa grana aí vende um móvel,
uma máquina de costura. Se troca sim mão de obra. As pessoas se
ajudam para construir uma casa. Um ajuda a fazer uma massa, outro carrega o material. Mas a maioria tem que dar um qualquer para
fazer um lance desse. Já a parte nordestina é mais unida, aí já rola
troca na mão de obra, ajuda de um para outro. Paraíba troca aí tem
um bombeiro hidráulico e outro é servente, troca quando um precisa serviço do outro. [ claudio, 35 anos ]

Essas foram as primeiras pistas sobre esse território nordestino, localizado na parte alta da favela, mas a filiação cultural de Claudio era com a parte
baixa da favela, com a população negra carioca vinculada ao Império Serrano
e onde havia outros circuitos de trocas:
Meus contatos de trabalho pintam muito através do samba, do Império, de famílias, meu avô já foi compadre do pai dele, meu pai foi
padrinho da filha dele e assim vai, ele é padrinho do meu filho. Aí
3

Pesquisa Socioeconômica das Comunidades de Baixa Renda, Secretaria especial de
Trabalho da Prefeitura da Cidade de Rio de Janeiro, 1998.
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pinta um show de samba, ele precisa de um cara que toque cavaco,
aí chama o Pretinho que é amigo da gente, preciso de um cantor, aí a
gente chama a Jorginho na hora, é um lance familiar. A gente foi criado junto, meu avô conhece a avó dele, fica tudo em torno dali mesmo.
Eu não vou chamar um nordestino para tocar pandeiro. E a mesma
coisa é entre eles, família, tio, padrinho, eles procuram os deles. Entre
a gente sempre somos os mesmos, filhos de pessoas que já moravam
aqui, alguns casam e saem, mas sempre vêm aqui para dar um valor,
dar uma ideia. Já no caso dos nordestinos muda muito, tem muitas
pessoas que vão chegando. Em todos estes anos entraram mais pessoas do que saíram. Os nordestinos chegam e vão para cima a construir sua casa. São muito esforçados. [ claudio, 35 anos ]

Os primeiros moradores da favela foram cariocas e ocuparam o lado leste
do morro na parte baixa. É toda uma rede familiar e de vizinhança associada
à cultura, em sentido estrito: tradição, samba, jongo, candomblé. São redes
vinculadas à música, ao carnaval, ao fato de tocar instrumentos:
Os nordestinos trabalham na construção civil. A comunidade negra
já trabalha com samba, como músico. Os nordestinos de cima estão
mais pelo lado da construção, a comunidade negra mais pelo lado
da música, o lado do afro. A cultura negra explora mais essa parte:
músico, jongo. Já mais lá, perto da associação, está a rapaziada que
mexe com outras coisas (muda de conversa). Também aí tem muita
doméstica, feirantes, postos de gasolina. [ claudio, 35 anos ]

Dessa rede também participavam algumas famílias e pessoas que exercem
a liderança nessas frentes culturais. Era o caso do Careca, do Priminho e
da dona Ira, que articulavam projetos e atividades sociais com as autoridades públicas e instituições internacionais como o BID. Dona Ira era a
representante cultural do candomblé, sucessora da lendária mãe de Santo
Maria Joana da Tenda Espírita Cabana de Xangô, e Priminho era advogado
e diretor de uma ONG de meninos de rua. Esta rede envolvia outros antigos
moradores negros da Serrinha, como a dona Eulália (Vovó), todos parentes
do reconhecido mestre Darcy, que na década de 1990 começou a difundir o
jongo no asfalto. Com Darcy, o jongo sai da Serrinha para o os palcos, e essa
passagem em parte implicou sua dessacralização como dança ritual para
transformar-se em um ritmo popular. Dona Eulália, de 86 anos, nasceu na
As três comunidades da Serrinha
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Serrinha e se atribuía ter levado o jongo para lá, e por essa e outras razões
vinculadas à fundação do Império Serrano, sua casa hoje poderia ser considerada concorrente a patrimônio cultural material. Na época não estava
muito difundida essa ideia de patrimônio cultural, mas nesse setor havia
diferentes referentes materiais e imateriais da historicidade da favela. Ou
seja, que já eram embriões do que logo se institucionalizaria como Pontos
de Cultura. Porém, era uma rede concêntrica e que havia tido origem com
os trabalhadores do porto e dessa trajetória de assalariamento estatal que
comentamos no início. Essa origem portuária já havia se desagregado, porém
a “Nobreza na Serra”, como a denominava uma matéria publicada no caderno
cultural do Jornal do Brasil4, ganhava nova visibilidade:
Comunidade pequena pendurada à beira da principal via de Madureira, a rua Ministro Edgar Romero, a Serrinha anda vivendo dias de
Mangueira, a favela preferida da zona sul. Depois que obras de esgoto, abastecimento de água e eletricidade transformaram o morro
em vitrine do projeto Favela-Bairro, o morro ganhou fama internacional. Do presidente do BID, Enrique Iglesias, à cantora Marina
Lima, passando por um dos biógrafos de Che Guevara, o americano
Jon Lee Anderson, todo mundo está subindo as escadas de concreto
recém-assentado para ver o que é que a Serrinha tem. Os passeios
são roteiros pela maior riqueza da Serrinha: um orgulhoso núcleo
de cultura negra formado por artistas como seu Darcy, Aparecida
e Priminho, líderes como Tia Ira e Careca e titulares da memória
como Vovó Eulália, fundadora do Império Serrano.

Outra das redes se localizava no centro do Morro, no denominado Largo
dos Mineiros. Eram famílias de antigos migrantes de Minas Gerais, que se
instalaram no morro nas décadas de cinquenta e sessenta, e constituíam
um pequeno microcosmo regional, cuja característica mais marcante era o
trabalho com a terra, que também operava como reconhecimento identitário.
Dentre as estratégias de consumo em regiões rurais, uma das mais difundidas
era a autoprodução de grande parte dos bens alimentares, e algumas favelas
do Rio de Janeiro ofereciam para muitos destes migrantes a possibilidade

4

“Nobreza na Serra”, Caderno cultural do Jornal do Brasil, domingo 31 de agosto de 1997.
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de reproduzir, ao menos parcialmente, essa estratégia. A manutenção de
hortas e a criação de porcos e galinhas era para esses moradores uma forma de
compatibilizar a vida no espaço urbano com a continuidade dessas práticas
reprodutivas. Isso não somente operava neutralizando o choque cultural e
econômico que tinham os migrantes rurais quando chegavam às grandes
cidades. A proximidade com a terra também se constituía em um referente
identitário, e um claro exemplo disso é o mito fundacional da maior favela
do Rio: a Rocinha.
Seu Silva, mineiro, lembra que ele se juntava com seus conterrâneos
que moravam em outros morros da zona sul, como Cantagalo (“Mineiro
gostava do Cantagalo”) para caçar tatu, cotia e outros animais menores que
eram disputados por estes caçadores urbanos vindos da mata mineira. Em
contraposição, observa que a “raça nortista” preferia a pesca e que, diferente
de seus colegas mineiros, que “caçavam para comer”, eles pescavam para
vender, porque eram “mais entendidos com dinheiro”. Seu Silva se referia a
essa rede cultural como a “raça do Norte” e observava que muitos viraram
pedreiros — “trabalho de força”, agrega —, enquanto as mulheres faziam
comida para vender.
Seu Francisco, que há quase cinquenta anos morava na região da favela
conhecida como Encosta da Fonseca, também descreveu esse ambiente
quando seus pais chegaram do Norte e vieram morar na Serrinha:
Meu pai era peixeiro. Comprava na Praça XV e vendia. Não pescava.
Era como camelô hoje, compra, bota no balaio e revendia. O camelô de antes vendia no cavalo, era leiteiro, vendia fruta, carne, fígado na rua. Era um emprego, fazia todos os dias, vivia disso. Agora
fala-se de biscate, naquela época era serviço mesmo. Na época de
meu pai e de minha mãe se plantava muito. Plantava-se pé de feijão, de milho, tinha muito pé de amendoim, batata. Agora parou. O
pessoal nortista também planta, quando tem colhida boa o pessoal se alimenta, mas a gente sai de manhã para trabalhar e já não dá
tempo. Aqui a gente ainda planta graviola, mamão, abacate, caju.
Mas não dá quantidade para vender. Mas agora com a obra (favela
bairro) estão acabando com a plantação (apontava uma área em que
estavam reflorestando onde antes havia algumas plantações de feijão). Agora não tem como plantar, não tem lugar, não temos tempo.
[ seu francisco, 72 anos ]
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Ante a pergunta se ainda se podia distinguir um território dos mineiros,
a resposta era que essa diferença havia borrado, não se percebia uma rede
como tal. Porém, alguém disse que sim, que existiam famílias mineiras que
se mantinham ao longo de gerações, e que algumas ainda continuavam plantando hortaliças nos terrenos paralelos à via do trem para vender na feira.
Entretanto, as respostas foram bastante unívocas e enfáticas quando se
tratava dos nordestinos e o reconhecimento da diferença era mútuo.
Os nordestinos, especialmente dos estados da Bahia e do Pará, ocuparam
a parte de cima do morro, o que sugeria uma metáfora do esforço de ascensão
social desses migrantes que chegaram à Serrinha. Como o caso da família de
dona Rita e de dona Nira, que vieram em uma dessas levas, transportando sua
cultura aos morros da cidade e instaurando novas práticas, como as redes de
emprego entre os familiares do Norte:
Em Campina Grande morávamos na roça, como muita gente que
vem pra cá. Lá se passa de sítio em sítio até que se tenha condições
de comprar uma casinha e passar para a rua, e os que não podem,
ficam no sítio mesmo, trabalhando na roça. Nós tínhamos uma casinha lá, vendemos e compramos aqui, depois compramos outra,
onde mora meu filho. La na roça tudo é parente, amigo. Lá no Norte
tudo o mundo é parente e aqui é a mesma coisa. Lá vem um rapaz
que fala que tem um serviço e leva o camarada que está precisando
de dinheiro. Ficam trabalhando todos juntos, as pessoas se comunicam, um avisa ao outro. Eu quando trabalhava em um serviço,
muitas vezes, as pessoas pediam para eu indicar uma pessoa. Mas
para trabalhar em casa de família eu só indico pessoas de minha família, ou conhecidos daqui. Aqui em cima a maioria é nordestino.
As pessoas trabalham como pedreiro, ajudante de pedreiro, carpinteiro, armador, tudo de construção. Todos meus filhos são pedreiros. O pessoal do Nordeste vem da roça e começa como ajudante
de pedreiro e aí vai... Não tem leitura! O interesse deles é trabalhar,
não é estudar. Não tem leitura para arrumar um emprego melhor.
Meu filho é pedreiro, meu marido agora é vigia de prédio, já não tem
idade para trabalhar em obra, tem seis anos que tem esse emprego.
[ dona rita, 64 anos ]

Trata-se de um outro território étnico e cultural em que se fala a mesma
língua e se trabalha com o mesmo peso. Os conhecimentos e laços com o
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mundo externo, como dicas de emprego, contatos, amizades, são trazidos
para dentro do território, consolidando assim uma rede bastante estável
e abrangente, tanto dentro como fora da favela. Cabe destacar que muitas
das famílias entrevistadas já eram vizinhas no interior do Pará ou da Bahia,
o que indica que havia uma transposição de laços que se materializava na
reprodução das redes de vizinhança. O território se caracterizava pelos laços
de parentesco entre as famílias e pela regularidade nos tipos de trabalhos
exercidos, que geralmente passavam, alternativa ou sequencialmente, pelos
empregos de pedreiro, porteiro e vigia. Na última década, esse quadro pode ter
se alterado significativamente, principalmente o fato da maioria dos entrevistados na época privilegiar o trabalho sobre o estudo e associar o trabalho
à força no trabalho (“O pessoal carioca é fraco para trabalho, eles não aguentam
o peso que o nordestino aguenta”), estabelecendo uma continuidade entre as
práticas rurais e a construção civil.
Dona Nira, que tinha uma birosca “no setor nordestino”, também
lembrava de uma Serrinha rural, que para ela representava quase uma
extensão de sua terra natal:
Quando meu marido veio para o Rio o pessoal de lá não estava mais
querendo dar terra para trabalhar, porque lá se você não arruma terra não pode plantar. Aí como eles não queriam mais arrendar meu
marido veio ao Rio para trabalhar. Aí ele falou: “talvez, se eu resolver, se eu arrumar um cantinho, venho buscar vocês”. Aí primeiro
vieram meus filhos e depois eu. Cheguei e arrumei um emprego, comecei no aeroporto, depois para a Caixa Econômica na Almirante
Barroso, depois foi para o Jardim Botânico. Trabalhava de faxineira.
De lá me transferiram para Madureira, aí trabalhei um ano e três meses. Aí me mandaram embora e comecei a vender essas besteirinhas
aqui com as contas que recebi de meu trabalho. Ganhava bem mais
que em Campina Grande, lá só trabalhava para comer, não arrumava um dinheiro para mim, nem nada. Aqui não, aqui ganhava meu
dinheirinho. Chegava fim de semana, eu recebia meu pagamento e
ia a Madureira e fazia compras. Comprava uma roupa, um calçado.
Eu acho que aqui foi melhor do que lá. Os filhos mais velhos estudam, compram roupa, sapato, lá só era para trabalhar na roça. Lá
a gente não tinha essa condição. Quando eu cheguei aqui parecia
Campina Grande. Se plantava feijão, se criava galinha, cabrito, porco. Meu marido e eu plantávamos. Já meus filhos não plantavam
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não. Meu filho está construindo uma casa aqui ao lado que também
vai poder usar o pessoal de lá quando chega. Um moço lá de cima
plantou bananeira, cana, feijão. Lá na roça a gente plantava, colhia
e vendia. Isso só pode fazer aqui quem mora no estado do Rio, onde
não é muito movimentado. Aqui já não dá, não tem condições. Só
aqui matamos porco para quando a família se reúne, para festas.
Nunca criei para vender, só para comer mesmo. Por causa da obra
aqui da favela-bairro eu não posso mais criar não. Eles não querem
que criem porco devido às doenças. Não tem como criar não. Todo
mundo trabalha aqui, cada um se vira de seu jeito, se ajudam entre
eles para conseguir emprego. Entre os vizinhos também se ajudam
para conseguir emprego, se um fica desempregado os colegas ficam
batalhando. E é tudo em obra. [ dona nira, 65 anos ]

É interessante destacar que havia um discurso sobre fronteiras entre
redes étnicas, mas era fundamentalmente masculino. As mulheres, ao invés
de definir territórios como “comunidade negra”, “paraíbas” ou “nordestinos”, seus pontos de referência era tal e qual pessoa ou família. Assim, a
resposta de dona Ira à pergunta sobre qual era a relação que tinham com a
comunidade negra lá embaixo foi a seguinte: “Você está falando de dona Ira,
pessoal do Império Serrano. Minha filha está em um curso na casa de dona
Ira, negócio de fazer abajur, enfeites de roupa. Quando ela chega da escola, ela
vai para o curso. Entretanto, algumas lideranças da parte de baixo do morro
reconheciam a existência de fronteiras entre essas redes, embora isso tivesse
mais a ver com representações sobre o outro do que com conflitos concretos:
Eles estão aqui há menos de vinte anos. Esse cara não tem história
no local. Eles são unidos porque vêm de uma situação difícil, de
um lugar que não tinha nada. Eles chegam com quatro malas e ao
outro dia têm um camião, e aos dez dias têm uma casa. Todos eles
foram assim. Lá em cima era tudo descampado, nunca teve dono.
Vinha um e chamava a outro, igual ao povo. A troca quebrou porque eles inclusive são mais preconceituosos que a gente. Você já
viu um nordestino namorar preto? Eu venho analisando a coisa
há anos, até com eles mesmos de uma pele mais clara ou mais escura. Isso já está nos anais da história, não é nenhuma novidade.
[priminho, liderança negra ]
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A visão preponderante era a de uma relação assimétrica entre essas duas
redes, em que a troca, de serviços ou de vínculos de emprego, se estabelecia
ao interior de cada rede, mas não entre elas. Entre essas redes parecia vigorar
uma lógica mercantil: “nós (cariocas) damos coisas a eles e eles só trocam
entre eles”; “quando fazem obra para mim, eles cobram o mesmo que para
você que mora na zona sul, não existe integração”. Portanto, era uma visão
da diferença que alguns entendiam como quebra de reciprocidade, porém
nem sempre como confronto:
Cada um tem seu ritmo de vida, as músicas, o folclore deles a gente
não gosta. Não tem esse lance de brigar não, mas para você entrar...
O pagode, por exemplo, é entre a gente, eles não vêm. As pessoas são
diferentes, o nordestino só tem forró. O modo de falar, de comer, de
brincar um com outro, sei lá. Eles são muito unidos. Se um fica sem
emprego, chamam eles mesmos, nunca chamariam a gente. Por exemplo, nós precisamos de baterista para o Império também não vamos
chamar eles. Eles dizem que o carioca é preguiçoso. O lance deles é a
construção, o nosso é o samba. Eles fazem trabalho forte, aí chamam
um cara deles, eles são muito fortes... Paraíba é mais responsável que
carioca sobre trabalho, camelô é um lance mais carioca. Paraíba é mais
obra, transportadora, horta. O camelô é muito agito, esperto, o paraíba não tem essa esperteza. Carioca não desperta muito para esse lado,
tem que acordar muito cedo. Tem uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo fica solto, sai. Na favela tem muito paraíba. Se o carioca tem
condição de sair da favela, sai; o paraíba fica, constrói e manda dinheiro para a terra dele, pra trazer a família. O carioca quer sair, vender.

A modo de conclusão, podemos dizer que essas três redes culturais são
um modo de ver a favela desde novas perspectivas. Permitiram-nos identificar diferentes estratégias de emprego, de consumo, de vínculo social,
desestruturando assim uma visão sobre a unidade desse espaço social
sobredeterminado pela falta. Talvez na atualidade já nem existam como tal.
Sem dúvida, novas redes foram se constituindo ou se superpondo àquelas,
como as redes de pertencimento aos diferentes comandos do narcotráfico
e as redes religiosas pentecostais. Contudo, isso não nega a pertinência de
explorar essas redes culturais e étnicas que parecem se reproduzir na longa
duração, ainda que atravessadas pelos diferentes planos em que a realidade
política da favela se faz presente.
As três comunidades da Serrinha
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A reconstrução de Madureira
enquanto bairro, marca e mercadoria
urbanística1
joão felipe p . brito

Introdução
Este artigo tem o intuito de problematizar os usos, ao longo dos últimos anos,
de representações simbólicas atreladas ao bairro Madureira e sua região de
influência, e também os esquecimentos que eles provocam ou reforçam. O
artigo parte do pressuposto que Madureira é, há algumas décadas, entre outras
coisas, um lugar de grande importância cultural e simbólica para a cidade do
Rio de Janeiro, ajudando, inclusive, na formação e reprodução de uma identidade carioca e suburbana ligada a musicalidades, ao carnaval, a determinados
hábitos e consumos populares, a culturas e estilos de vida ligados à rua, tudo
isto com reconhecimento entre os citadinos do Rio de Janeiro e, em certa
medida, também para os de fora da cidade. Além disso, Madureira frequenta o
imaginário carioca por ser uma forte centralidade comercial e de transportes
para a região metropolitana do Rio há bastante tempo.

1

Este artigo é parte resultante da pesquisa que desenvolvi como doutorando do Programa
de Pós-graduação em sociologia e antropologia (PPGSA) da UFRJ, que resultou na tese
entitulada “A Construção Estratégica do Bairro Madureira na cidade olímpica — novas
espacialidades, temporalidades e conflitos no Rio de Janeiro dos megaeventos” (2016). Tal
produção não seria possível sem a bolsa de doutorado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que recebi entre 2012 e 2016, e também à bolsa
de doutorado sanduíche da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ (FAPERJ),
que substituiu a bolsa CNPq durante seis meses de intercâmbio junto ao Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) em 2015.
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Por conta destas características, o bairro viu recentemente seu território
ser objeto de grandes intervenções urbanísticas, ligadas à preparação da cidade
para os chamados megaeventos, a saber: Parque Madureira e BRT Transcarioca.
Com a chegada dos investimentos e das obras, memórias, tradições e antigas
instituições foram mobilizadas, e este processo vem modificando temporalidades e espacialidades locais, a paisagem, os usos do lugar.
O que este artigo busca questionar é: quais foram as representações simbólicas sobre Madureira incluídas nas ações de valorização local da Prefeitura do
Rio e de seus parceiros? Por que foram estas as representações escolhidas? Quais
outras representações sobre o bairro foram desconsideradas ou esquecidas pelo
poder público municipal e pela mídia, e por que isso ocorreu? Quais os efeitos
desse processo de investimentos materiais e simbólicos sobre Madureira? A
hipótese que defendo passa pela compreensão de que, paralelamente e como
condição à chegada das grandes intervenções do poder público, Madureira
tornou-se uma marca e uma mercadoria urbanística, cuja propaganda se deu
pela valorização de representações simbólicas estrategicamente escolhidas
pelos planejadores urbanos da Prefeitura do Rio no ciclo olímpico e associadas
a determinadas tradições de culturas negras e a um ideal de “território étnico”,
todos inseridos na agenda cultural e turística da cidade e favorecendo a chegada
de novos investimentos imobiliários e comerciais no bairro.

A atuação da Prefeitura sobre o bairro
Um aspecto comum nas narrativas sobre bairros de grandes cidades,
especialmente bairros com grande visitação de outsiders, é a presença de
representações simbólicas prestigiosas nos discursos dos agentes locais (moradores, comerciantes, pessoas que ali trabalham) sobre esses lugares urbanos,
de forma que os visitantes sejam iniciados em histórias e mitos que demonstrem as especialidades, as singularidades, os patrimônios, os locais e hábitos
tradicionais. Tratei deste tema em minha dissertação de mestrado (Brito,
2012), e também muitos autores já se debruçaram em análises sobre ele, aqui
cito os estudos de Gilberto Velho sobre Copacabana (2002 [1973]), as reflexões de Jane Jacobs sobre o Greenwich Village em Nova York (2011 [1961])
e, especialmente, o trabalho de António Firmino da Costa (1999) sobre o
bairro lisboeta de Alfama, que me trouxe a ideia dos diferentes investimentos
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simbólicos possíveis sobre um território em disputa: o interno, por parte de
moradores que querem permanecer, e o externo, por parte de agentes do poder
público e investidores que querem chegar. As tensões originadas nestes diferentes tipos de investimentos mobilizam os agentes em cena a utilizarem
distintos referenciais identitários e memórias que são, por vezes, conflitantes.2
Para a ideia de representações simbólicas, tenho como referência a
obra de Pierre Bourdieu (2009), onde pode ser definida como “enunciados
performativos que pretendem que aconteça aquilo que anunciam” (p.118).
Seguindo Bourdieu e buscando um caminho metodológico para o dilema
da historiografia sobre a existência ou não do “real”, o historiador Roger
Chartier (2009) sustenta que “as representações não são simples imagens,
verdadeiras ou falsas, de uma realidade que lhes seria externa; elas possuem
uma energia própria que leva a crer que o mundo ou o passado é, efetivamente, o que dizem que é” (p. 52). Em suma, representações são formas de
pensamento socialmente construídas sobre um objeto, no caso, um lugar, e
são simbólicas porque se exprimem em algo que vai além das materialidades
do que se objetifica — e, por isso mesmo, demonstram tanta força e eficácia.
Como já haviam averiguado Sandra de Sá Carneiro (2009) e Valença e
Valença (1981), como demonstram as canções sobre o bairro e mesmo os
discursos de ícones da cultura local, como o sambista portelense Monarco,
no livro Madureira & Oswaldo Cruz (Prefeitura e SESC Rio, 1998)3, e como
percebi em minha pesquisa de doutorado, os moradores de Madureira
2

Neste ponto, inicia-se uma reflexão bourdieusiana pertinente ao caso. As “representações mentais” e “objectais” que os sujeitos sociais evocam sobre os lugares onde vivem
são aquelas “propriedades (objectivamente) simbólicas, mesmo as mais negativas, (que)
podem ser utilizadas estrategicamente em função dos interesses materiais e também
simbólicos do seu portador” (Bourdieu, 2009, p. 112), no caso, “portadores”: os moradores,
trabalhadores, visitantes e investidores que se apropriaram material e simbolicamente do
território e da imagem social de Madureira.

3

Diz Monarco sobre Madureira e Oswaldo Cruz, bairro anexo e culturalmente vinculado: “Já
Madureira, é o tal negócio... Tudo que tinha na cidade, tinha em Madureira. A Casa Banki, a
Casa José Silva, que eram lojas bonitas, grandes. O teatro da Zaquia, tinha coretos, aquelas
corridas de cavalos, o Banco do Brasil. Madureira era um bairro popular, as pessoas iam até
Madureira fazer compras, e sempre foi um bairro muito movimentado. Como Oswaldo
Cruz era um lugar meio tristonho, a gente saía a pé pela linha do trem e ia para Madureira,
chegava lá, ficava paquerando, ia para o Mercadão beber cerveja, ficava ali a tarde toda”.
(Prefeitura e SESC Rio,1998, prefácio)
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também seguem esse padrão de buscar apresentar o bairro a partir de representações prestigiosas e positivas. Por ser um lugar de grande visitação de
trabalhadores e pessoas em busca de compras e serviços, além de muito
musical e musicado, cantado em diversas canções desde muito tempo4,
paira sobre Madureira um conjunto de representações formuladas historicamente pelas interações entre seus agentes internos e os agentes externos
que frequentam seu comércio, serviços e suas instituições culturais e de lazer.
Contudo, há alguns anos, o bairro tornou-se um lugar privilegiado em
ações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, tanto em ações materiais
quanto simbólicas — aliás, com uma articulação estratégica entre estes
dois tipos de ações. Uma dessas intervenções, anunciada em 2009 como
o futuro terceiro maior parque público da cidade, o Parque Madureira foi
construído numa extensa área sob as linhas de alta tensão que cortam o
bairro. Para tanto, a Prefeitura do Rio removeu mais de 800 casas de famílias
que ali viviam, algumas herdeiras de pioneiros na ocupação do bairro. Após
uma promessa inicial de construção de prédios de apartamentos para estas
famílias em área anexa ao parque, a Prefeitura realocou estas pessoas em
condomínios populares a dezenas de quilômetros de distância, em bairros
como Realengo e Senador Camará, na zona oeste da cidade, com muito
menos possibilidade de trabalho e renda e de acesso à cidade.5 Depois de
pronto, porém, o Parque tornou-se, de fato, a maior e mais procurada área
de lazer da zona norte da cidade, um equipamento público de muita qualidade, com usos e eventos diversos e constantes, e elemento fundamental
para a sensação de bem-estar e aumento da autoestima dos moradores de
Madureira e bairros de entorno, especialmente aqueles que vivem nas ruas
e quadras mais próximas do parque.
4

Em pesquisa sobre as letras de canções que têm Madureira como objeto ou cenário, constatei que a música mais antiga a cantar o bairro é “Vou sambar em Madureira” (H. Lobo /
Milton de Oliveira), de 1945.

5

Para maiores informações sobre a remoção das famílias de Vila das Torres para a construção do Parque Madureira, ver o artigo “A Walk Through Vila das Torres”, de Mary Allison
Joseph, da ONG Rio On Watch, disponível em: <http://www.rioonwatch.org/?p=444>.
Acesso em agosto de 2015. Para maiores informações sobre a realocação destas famílias em
condomínios populares em Realengo e sobre seu novo cotidiano, ver o minidocumentário
produzido pelo Observatório das Metrópoles / IPPUR-UFRJ chamado “Realengo, aquele
desabafo!”, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZoBJzrACZ3c>. Acesso
em agosto de 2015.
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Quanto ao BRT Transcarioca, outra intervenção grandiosa que me levou
a pesquisar o bairro in loco, trata-se de um corredor rodoviário com faixas
segregadas para ônibus articulados, com 47 estações entre o Aeroporto
Internacional, na Ilha do Governador, e o Terminal da Alvorada, na Barra da
Tijuca. Ocupando um traçado perpendicular às ferrovias que cortam a zona
norte, o BRT Transcarioca foi anunciado com uma das obras de mobilidade
fundamentais para a realização da Copa do Mundo — FIFA (em 2014) e para os
Jogos Olímpicos (em 2016), daí a rapidez na formulação de seu projeto-base e
nas desapropriações, muitas vezes truculentas, de casas e lojas no caminho das
obras. Em Madureira, além dos transtornos comuns em obras desse tamanho,
o BRT causava grande expectativa nos moradores pela possibilidade anunciada de uma rápida conexão com a Barra, bairro de muitos postos de emprego
e áreas de lazer, além da praia muito procurada pelos moradores da zona norte,
e, para os comerciantes, pela possibilidade de incremento de fregueses nos
seus negócios, especialmente fregueses com maior poder aquisitivo que os
habituais. Em entrevista a mim concedida no ano de 2013, HF, então gerente
de marketing do Mercadão de Madureira, instituição local tida como tradicional e de grande prestígio, fez as seguintes declarações:
[ hf ]: E vai melhorar agora com a Transcarioca, que o pessoal vai vir
agora direto do aeroporto Tom Jobim pra cá, da Barra também, vai
facilitar o acesso. Então, nós temos clientes da Zona Sul, da Barra,
inclusive artistas, tá. Até temos fotos aí de artistas comprando aqui
no Mercadão de Madureira […].
[ brito ]: O que o senhor tem a dizer sobre essas obras que estão
acontecendo no bairro?
[ hf ]: São melhorias que estão vindo aí. Vai trazer gente mais rápido
pra cá, e de mais distante. Vem da Ilha e vem da Barra, passando por
vários bairros e trazendo gente pra Madureira.

Inaugurado parcialmente um mês antes do início da Copa do Mundo, o
BRT vem se mostrando, desde 2014, uma opção de transporte mais rápida que
as antigas linhas de ônibus que cumpriam os percursos por ele atravessados,
ainda que muitas linhas desativadas façam falta no cotidiano de moradores de
algumas localidades da zona norte e da região de Jacarepaguá. No entanto, a
promessa de maior conforto nas viagens não se cumpriu: os ônibus circulam
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muito cheios nos horários de pico e as filas, também nos horários de pico,
especialmente no Terminal Alvorada, na Barra, e na estação Vicente de
Carvalho, de conexão com a linha 2 do metrô, fazem os usuários perderem
uma importante parcela de tempo que o novo modal prometia ganhar.
Paralelamente à chegada e avanço dessas grandes obras que anunciavam
novos tempos para Madureira e sua região de influência, a Prefeitura do Rio
formulou e, com sua grande e fiel base de apoio no legislativo municipal, aprovou
e encaminhou um conjunto de leis e decretos que preparavam Madureira para
uma inserção privilegiada nas novas dinâmicas econômico-espaciais da cidade,
formuladas por Planos Estratégicos6 e impulsionadas por recursos e propagandas ligados aos megaeventos que a cidade atraiu e organizaria, em especial
os Jogos Olímpicos. Dentro dessa nova legislação sobre o bairro, destacam-se: a
Lei nº 5309, de 31 de outubro de 2011, “Considera e denomina ‘Bairro Temático
do Samba’ os Bairros de Madureira e Oswaldo Cruz, e declara como Área de
Especial Interesse Turístico — AEIT e dá outras providências”; Decreto nº
35862, de 04 de julho de 2012, “Declara Patrimônio Cultural Carioca, de natureza imaterial, o Mercadão de Madureira”; Lei nº 5679, de 02 de janeiro de 2014,
“Inclui o Parque Madureira no Guia Oficial e no Roteiro Turístico e Cultural
do Município do Rio de Janeiro”; e o projeto de lei nº 86/2014, que avançava
com aprovações nas comissões internas da Câmara Municipal, e que “Institui o
PEU de Madureira — Plano de Estruturação Urbana dos bairros de Madureira,
Bento Ribeiro, Campinho, Oswaldo Cruz, Rocha Miranda, Turiaçu e Vaz Lobo,
integrantes da XV R.A., e dá outras providências”.
No projeto de lei que regulamenta o novo PEU de Madureira e região, que
tem o claro intuito de adensar em moradias do tipo prédios de apartamentos
as áreas ao redor das estações de BRT e do Parque Madureira, encontra-se a
seguinte mensagem do prefeito da cidade:

6

O primeiro plano estratégico da cidade do Rio chamou-se “Rio sempre Rio” e foi elaborado
no primeiro mandato de Cesar Maia como prefeito, em 1993. Nos mandatos de Eduardo Paes,
dois planos estratégicos foram elaborados, um para o período do primeiro mandato, de 2009
a 2012, e o outro para o segundo mandato, de 2013 a 2016, ambos com o nome “Pós-2016, o
Rio mais integrado e competitivo”. Guiando as políticas públicas urbanas a partir de metas
e fragmentações do território, esses planos implantaram no Rio o que o pesquisador Carlos
Vainer (2011) chamou de “uma nova concepção de cidade e de planeamento urbano”.
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Art. 4º Ficam definidas neste artigo as diretrizes básicas que nortearão o estabelecimento de políticas e a implementação de ações para
o desenvolvimento físico urbanístico dos bairros do PEU de Madureira, quais sejam:
I — fortalecimento de uma identidade urbana, promovendo a preservação do patrimônio cultural e ambiental urbano;
II — incentivo às manifestações culturais predominantes na região,
quais sejam: o samba, o jongo, os bailes de charme e as atividades geridas
pela Central Única de Favelas — CUFA e pelas Escolas de Samba Portela
e Império Serrano. (grifo nosso)

Outras intervenções do poder público em parceria com agentes locais e
não-locais passaram a ser recorrentes no bairro, como patrocínios a festas e
eventos ligados ao circuito do samba (a mensal “Feira da Yabás”, que possui
o lema “Música e Gastronomia Negra Carioca”; o anual “Trem do Samba”, no
dia nacional do samba, que resgata um mito de fundação da Portela; eventos
do “Bloco Carnavalesco Timoneiros da Viola”, que homenageia o portelense Paulinho da Viola); reforma das quadras da escolas de samba Portela e
Império Serrano; anúncio de construção de uma moderna sede para o Grupo
Cultural Jongo da Serrinha (inaugurada em 2015); nomeação de estações e
logradouros em homenagem a sambistas com vínculos com as escolas de
samba locais (estação de BRT Madureira-Manacéa, Mergulhão Clara Nunes,
Terminal Paulo da Portela, Viaduto Silas de Oliveira); parceria e patrocínio
para a Portela desenvolver enredos nos desfiles de carnaval que tratassem
de ações da Prefeitura pela cidade7; entre outras ações.
7

Em 2013, celebrando o quarto centenário do início da ocupação da região de Madureira, e
fortalecendo as representações oficiais sobre o bairro, a Portela desfilou no carnaval com
um enredo que homenageava o bairro e realçava suas representações e instituições mais
prestigiosas. Meses antes, durante a seleção sobre o tema do enredo, o Parque Madureira
era inaugurado com a presença de ritmistas e integrantes da escola ao lado do prefeito. Em
2014, o enredo portelense foi “Um Rio de mar a mar: do Valongo à glória de São Sebastião”,
e tratava explicitamente de memórias evocadas pelo poder público sobre a região portuária
e abria a reflexão sobre as obras do Porto Maravilha, maior parceria público-privada do país
e um dos “legados” dos Jogos Olímpicos prometidos pelo atual prefeito. Em 2015, a Portela
desfilou com um enredo sobre os 450 anos da cidade, e muito se discutiu sobre a influência
que o patrocínio da Prefeitura tinha sobre a escola e sobre a disputa pelo título do carnaval.
Cabe ressaltar que o prefeito Eduardo Paes se dizia um apaixonado por carnaval e assumia,
constantemente, seu amor pela Portela, sua escola de coração.
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Além disso, o bairro Madureira foi escolhido pelo ex-prefeito e sua equipe
como um lugar de celebrações das mudanças pelas quais a cidade vinha
passando, como se a transformação do bairro representasse um momento de
integração da cidade, demonstrando a distribuição de recursos para os subúrbios e áreas outrora ignoradas pelo poder público municipal. Foi no Parque
Madureira, em outubro de 2012, que Eduardo Paes comemorou sua reeleição
para prefeito do Rio. Foi a estação de Madureira uma das selecionadas para
a inauguração do BRT, com a presença da então presidente da República,
Dilma Roussef, e a animação das escolas de samba locais já citadas. É num
imóvel de estilo colonial do bairro, reformado, que a prefeitura instalou uma
“sub-sede suburbana”, com promessa de visitações e trabalhos oficiais do
prefeito com regularidade. O Parque Madureira também se transformou num
local de destaque nos eventos organizados ou patrocinados pela Prefeitura
e que abrangiam toda a cidade, como o “Reveillón”, o “São João Carioca”, as
festividades e eventos-testes relacionados aos Jogos Olímpicos, eventos
carnavalescos e ações de cidadania, saúde pública, entre outros.
Em suma, foi possível perceber em Madureira um conjunto de ações
materiais e simbólicas casadas que tinham a Prefeitura do Rio como agente
interventor principal, mas que também revelavam a atuação de muitos outros
agentes, locais e não-locais, que ora foram chamados a parcerias pelo poder
público municipal, ora se inseriram contribuindo com os novos processos
em busca de valorização econômica (verbas públicas e patrocínios, maiores
e melhores negócios nos mercados locais) e valorização simbólica (prestígio e poder político local). Proponho, agora, uma análise sobre os efeitos
localizados e mais imediatos dessa inserção de Madureira no Rio de Janeiro
estratégico e olímpico.

Controle, “disciplinação” e exposição midiática:
a mercantilização do bairro
Tomando as reflexões do geógrafo David Harvey (2001) como referência, compreendo que, a partir dos anos 1970, um modelo tradicional de
“administrativismo urbano” tem sido substituído nas cidades capitalistas
por um modelo inovador e ascendente de “empreendedorismo urbano”
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(Harvey, 2001 [1989], pp. 164-166). O surgimento do “empreendedorismo
urbano” trouxe à tona importantes mudanças nas intervenções públicas
e privadas das cidades que o adotaram como diretriz. Harvey destaca três
fatores essenciais nessa dinâmica: a) a predominância do modelo de “parcerias público-privadas” nos projetos e intervenções urbanísticos, que, por
assumirem um caráter especulativo, fazem com que b) o Estado assuma os
riscos e os obstáculos de cada intervenção, que, diferentemente do modelo
do “administrativismo”, c) passam a focar muito mais “a economia política
do lugar do que o território” (p. 172), ou seja, os projetos de urbanização
deixam de considerar todo o tecido urbano de uma cidade e passam a gerar
“benefícios para populações numa jurisdição específica” (Idem).
Analisando as mudanças econômicas e políticas ocorridas no Brasil nas
últimas décadas, Santos Junior e Queiroz Ribeiro (2013) apontam que “desde
o longo período 1980/2010 está em curso a disputa por um novo marco regulatório das cidades, em especial das grandes cidades” (p. 9). Nos dias de hoje, o
estágio desta disputa demonstra o ápice da aplicação do “empreendedorismo
urbano”, que também pode ser entendido por termos como “empresariamento urbano” e “mercantilização das cidades”. Dizem os autores:
A gestão pública tem tido um papel central na criação de um ambiente propício aos investimentos, principalmente aqueles vinculados aos setores do capital imobiliário, das empreiteiras de obras
públicas, das construtoras, do setor hoteleiro, de transportes, de
entretenimento e de comunicações (Queiroz Ribeiro e Santos Junior, 2013, p.17).

No Rio de Janeiro estratégico, empreendedor e olímpico, foi possível
observar nos bairros que sofreram grandes intervenções, como Madureira,
um controle mais rígido, e por vezes violento, do espaço público. No território desta pesquisa, ruas, calçadas e praças passaram pelo que a Prefeitura
chamou de “Choque de Ordem”, um programa sistematizado de ação da
Guarda Municipal (GM) que tinha como meta principal o controle do espaço
público a partir da erradicação de camelôs e vendedores ambulantes das vias
— ainda que o comércio lojista também utilize, frequentemente, calçadas
e praças para vendas e depósitos de mercadorias. Como essas atividades de
rua oferecem trabalho e renda a milhares de pessoas em Madureira e região, a
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prefeitura viu-se obrigada a criar espaços específicos para estes trabalhadores,
que foram chamados de camelódromos. Para a Prefeitura, os camelódromos
eram uma maneira de ordenar e disciplinar os camelôs no território. Para os
camelôs, eles minimizavam as vendas, já que uma das principais características
do comerciante de rua é ir até onde está a demanda, ou seja, o fluxo maior de
pessoas: ruas, calçadas, passarelas das estações de trens, entradas de galerias e
grandes lojas, pontos de ônibus. Desta forma, nos fins de tardes, quando a GM
ia embora, à noite, e nos domingos, o bairro voltava a se encher de vendedores
onde estavam os fluxos, e, mais do que uma ocupação ilegal do espaço público,
esses vendedores de rua contribuem para a sensação de segurança nesses
logradouros. Suas barracas de roupas, de biscoitos ou sanduíches iluminam
os caminhos dos passantes, dão movimento às esquinas, são as únicas possibilidades de um lanche ou uma cerveja “saideira” na volta para casa de muitos
visitantes e trabalhadores de Madureira. Para muitas mulheres, por exemplo,
vítimas preferidas de assaltantes e expostas a assediadores e até estupradores,
esses vendedores (que em alguns casos trabalham com suas famílias), a maioria
já conhecida pelos moradores e demais trabalhadores locais, são as únicas
companhias em caminhos e pontos de ônibus ermos e mal iluminados.
Para que o bairro se transformasse, de fato, num “bom ambiente para
negócios”, expressão utilizada pela antropóloga Márcia Leite (2013) sobre o
Rio dos megaeventos, seria necessário, diz a autora, junto com uma “modernização” (abertura de vias, incremento de transportes, troca de mobiliário
urbano, adequação da infraestrutura) e uma “higienização” (remoção de
favelas, controle armado do território para redução de violência, encarecimento do custo de vida como estímulo à “remoção branca” dos mais pobres,
expulsão de moradores de rua e de trabalhadores informais), este processo de
“disciplinação” dos agentes que ficam, e tal processo, em Madureira, englobava não apenas os espaços públicos de uso intenso habitual, mas também
os novos espaços produzidos, como as vias do BRT e o Parque Madureira. No
caso do BRT, para além da questão da segurança dos pedestres (pois atropelamentos já aconteciam nessas vias e seguem a acontecer), a desapropriação
de imóveis, a ampliação da largura das pistas para carros e a colocação de
grades no centro dessas vias onde ele cruza o bairro impediram o constante
vai-e-vem de pessoas entre os lados dessas vias. No caso da avenida Ministro
Edgar Romero, uma das principais vias de acesso ao coração do bairro e que
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passa diante do Mercadão, as vias do BRT e suas grades segregaram as duas
calçadas, agora menores e mais apertadas pela obra de expansão das pistas,
o que modificou o fluxo de pessoas naquele área, mudou pontos de ônibus
de lugar, retirou um ponto de moto-taxistas que servia aos moradores dos
morros da Serrinha e de São José, diminuiu o movimento em algumas lojas
comerciais (inclusive no polo moveleiro que ali se encontra) e impediu a
montagem de pequenas barracas de feirantes por ali, entre outras pequenas
mudanças na rotina. O motel Omaha, por exemplo, que teve sua propriedade
atravessada e diminuída pelas obras, agora tem as janelas de seus quartos
mais próximas das calçadas, o que faz com que os passantes, a depender
do movimento no motel, escutem os gemidos e provocações sexuais dos
frequentadores do lugar. Percebe-se, pois, que rotinas de todo tipo sofrem
mudanças na reorganização do território para o BRT.
Quanto ao Parque Madureira, enquanto equipamento público de lazer,
uma série de controles também disciplinou seu uso: horários para abertura
e fechamento; câmeras de vigilância e uma grande quantidade de guardas
municipais circulando pelo lugar e, em muitos casos, entrando em conflitos
com jovens frequentadores; restrição quanto a quantidade e tipos de vendedores que ali podem trabalhar e de bares em funcionamento. No entanto,
o efeito de higienização e “disciplinação” mais visível se deu na remoção
das centenas de casas da Vila das Torres e no conjunto de camelôs e vendedores ambulantes que se aglomeravam entre a Linha Auxiliar e os fundos
do Madureira Shopping, agora ao lado do Parque. Na Vila Magno, área
residencial que restou entre a entrada do Parque e a estação Mercadão de
Madureira (antiga Magno), as casas estavam todas marcadas com a sigla
da SMH (Secretaria Municipal de Habitação), prática recorrente antes dos
processos de remoção de favelas na cidade e que muito constrangia e preocupava quem vivia nesses imóveis, pois a sensação de insegurança quanto
ao direito de moradia passava a ser tamanha que não foram raros os relatos
de pessoas que adoeceram e vieram a óbito por terem suas casas marcadas.8
8

Para mais elementos sobre as remoções no Rio de Janeiro dos mandatos de Eduardo
Paes e os efeitos simbólicos e psíquicos das marcações da SMH sobre a vida das pessoas
que viveram nesses imóveis marcados, ver Azevedo e Faulhaber (2015) e o documentário
“Casas marcadas” (Barradas; Moreira; Schimite et al.: 2012), disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=xao_4b8DJ_k>. Acesso em agosto de 2015.

118

PA R T E I I | D I V E R S I D A D E E U S O S D O T E R R I TÓ R I O

O Parque foi expandido rumo aos bairros de Rocha Miranda, Honório
Gurgel e Guadalupe, e as consequências para as moradias há muito estabelecidas ao longo da Linha Auxiliar foram as mesmas da Vila das Torres. Assim
como ocorreu em Madureira, muitas casas dessas ruas que agora estarão
diante do Parque abriram portas e portões para ele, outrora uma área escura
e vazia. Placas de “vende-se” e obras de ampliação e reforma de imóveis
estavam por toda parte, o que demonstrava um certo otimismo dos moradores, e/ou dos novos investidores do lugar, com a valorização daquela região.
A Prefeitura, evidentemente, também esperava por isso. Com a mudança na
legislação das ruas e avenidas diante do Parque, toda essa extensa área passa
a poder receber prédios residenciais de até 12 pavimentos, e isso justifica o
preparo e a padronização da paisagem e do uso do solo, além da imposição
de usos “adequados” aos novos equipamentos, pois novos investidores e
compradores estarão interessados na região.
De maneira concomitante, e em alguns casos em ações explicitamente
articuladas com os interesses do poder público municipal, o bairro Madureira
passou a ser objeto de intensa exposição na grande mídia, donde cabe
destacar reportagens e notícias do jornal O Globo e dos portais de internet
das Organizações Globo, e em telejornais, programas semanais e mesmo
novelas e séries da Rede Globo de televisão. Para estes casos, destaco as
representações do bairro na novela “Avenida Brasil” (de 2012), onde vários
elementos simbólico-culturais de Madureira (como o tradicional Baile
Charme sob o viaduto Negrão de Lima, a música “Meu Lugar”, sucesso
do sambista Arlindo Cruz, um clube de futebol modesto, além de hábitos
comerciais e sociabilidades comuns e identificados com os moradores de
Madureira e do chamado “subúrbio carioca”) foram adaptados e inseridos no
fictício bairro “Divino”; e a minissérie “Suburbia” (também exibida em 2012),
ambientada numa Madureira idealizada dos anos 1990 do século passado.
Um dos resultados mais evidentes desse processo de valorização de
Madureira é o surgimento, ou pelo menos uma reprodução mais repetitiva
e com mais visibilidade, de uma marca Madureira, que, de acordo com minhas
observações, se sustenta em um sistema de símbolos que gira em torno de
três eixos socioculturais principais: 1) o transporte público de massas, fator
que possibilita a existência da enorme população flutuante do bairro (em
torno de 300 mil pessoas por dia); 2) um estilo de vida popular, facilmente
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identificado no consumo de determinados produtos e no uso do espaço
público para festas e sociabilidades cotidianas; e 3) a associação entre corpos
negros, religiões afro-brasileiras e musicalidades de culturas negras tidas
como tradicionais do bairro.
O elemento “transporte” tem o trem, as ferrovias e suas estações como
imagens principais, mas já se percebe a inclusão do BRT Transcarioca nesse
imaginário, como um acréscimo de possibilidade às muitas chegadas e partidas
de Madureira. O elemento “sociabilidades populares” volta-se a práticas que
idealizam toda a região chamada de “subúrbio carioca”, do qual Madureira
seria “a capital”: as festas de santos populares nas ruas, o uso das calçadas para
interação entre vizinhos, brincadeiras infantis nas ruas e praças, como soltar
pipa ou correr livremente, os bares e botequins com cervejas e petiscos baratos,
o consumo habitual em pequenas e antigas lojas comerciais. Aqui, utilizando
a definição de Stuart Hall (2003), penso que o termo popular “guarda relações
complexas com o termo classe” (p. 245, grifos meus), por isso, seu “princípio
estruturador” não está em seus conteúdos, que podem ser alterados de uma
época para a outra, mas numa relação entre “aquilo que conta como uma
atividade ou forma cultural da elite e o que não conta” (Idem). Dentre outras
atribuições, a chegada do Parque incluiu esse conjunto de atividades populares
num espaço controlado, onde o que o poder público julga como adequado é
estimulado, e o que julga como inadequado é proibido e censurado.
Por fim, o elemento “corpos e culturas negras” faz com que Madureira
seja compreendido como um “bairro étnico”, onde a negritude é valorizada
e prestigiosa, onde os elementos identitários de sua população negra dão
força às suas instituições culturais e tradições, e onde uma musicalidade
com origem nessas diferentes culturas negras locais cria uma “paisagem
sonora” (soundscape)9 que singulariza o bairro dentro da cidade, inclusive
representando-a enquanto um lugar “de raiz”, ou seja, onde os fundamentos
de uma suposta “cultura carioca” seriam mais facilmente encontrados. No
caso dessa musicalidade, é notória a utilização do samba e suas variações
(como o “samba-enredo”, o “pagode de raiz”), dos ritmos que propiciam
danças de roda (em especial o jongo) e do charme e até do hip hop, tidos como
ritmos de black music com tradição local.
9

Como obra de referência sobre o conceito de soundscape, ver Schafer (1973).
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No livro Rio — A hora da virada (Urani; Giambiagi, 2011), uma coletânea
de textos com perspectivas otimistas de desenvolvimento econômico e
social para a cidade após sua escolha como sede olímpica, com autores que
vão desde pesquisadores acadêmicos a secretários da prefeitura, agentes do
governo do Estado e com prefácio do próprio prefeito, encontra-se o texto
“A marca Rio: uma promessa ainda por ser entregue” (Couto e Israel), em
que os autores afirmam que a criação de uma “marca” (brand) “é uma ferramenta de gestão, usada para criar e evidenciar os diferenciais competitivos”
(p. 162, com grifos meus). Para David Harvey (2005), esses brandings são
“marcos de distinção”, construídos a partir de um “capital simbólico coletivo” (p. 231), e têm a finalidade de atrair capitais que circulam pelo globo
em busca das mais lucrativas formas de territorialização e, mesmo sendo de
origem social e coletiva, sua apropriação, benefícios e a definição de quais
elementos farão parte da marca em questão dependem de interesses, questionamentos e conflitos específicos de cada território urbano. De acordo com
Bourdieu (2009), referência para os termos de Harvey, pode-se pensar que
estas marcas são resultado de “estratégias de manipulação simbólica que têm
em vista determinar a representação mental que os outros podem ter destas
propriedades e dos seus portadores” (p.112) — no caso de Rio e Madureira,
dos que vivem nesses lugares ou se apropriam temporariamente de seus
elementos prestigiosos propagandeados. De uma forma ou de outra, parece
que o brand da cidade mundo afora vinha se valorizando, como mostrou uma
matéria do jornal britânico The Guardian no ano de 2014.10
Com um conjunto de obras que valorizavam seu solo e atraíam mais visitantes e consumidores, com um processo de “disciplinação” e padronização
de espaços e corpos em curso, com uma legislação urbanística mais benéfica
a investidores imobiliários, e com uma marca já valorizada e que tendia a se
valorizar ainda mais, Madureira foi se tornando uma mercadoria urbanística
de tipo especial: sustentada em representações e tradições fortemente identificadas com populações de baixa renda e instituições e hábitos tidos como
populares, e oferecida no mercado a partir de novos espaços-produtos de
moradia e consumo que, no caso das moradias, traziam novas tipologias para
10

Matéria disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/622423/rio-de-janeiro-entre-as-dez-city-brands-mais-poderosas-segundo-o-the-guardian>. Acesso em agosto de 2015.
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o morar que isolariam os novos moradores dentro do território, e, no caso dos
consumos cotidianos e culturais, priorizariam o acesso destes novos consumidores de classes médias e até mais abastadas aos ambientes e práticas
sociais que dão fundamento à valorização simbólica do lugar. Ou seja, o lugar
se valorizava a partir de práticas e instituições criadas e sustentadas historicamente por uma determinada população local, e esta mesma população
tendia, pelo critério da renda, a ser afastada dos frutos desta valorização.
O que esta contradição elementar poderia gerar futuramente no território
em questão não foi pauta desta pesquisa. No entanto, há alguns aspectos de
questionamento e reação às transformações em curso no bairro e região que
penso serem de grande relevância para a compreensão da transição histórico-social do bairro e, por que não, da própria cidade. Passemos, pois, ao
próximo e último item deste artigo.

Questionamentos e reações locais
Para além do bairro Madureira que aparecia em guias turísticos, reportagens de jornais, revistas e sites, exposições fotográficas e fotos em perfis
de redes sociais virtuais, enredos carnavalescos e sambas cantados em rodas
do Rio de Janeiro e mesmo fora daqui, existe um conjunto de sociabilidades
e identidades no bairro e em sua região de influência que foi ignorado pelos
planejadores urbanos cariocas. Essa outra Madureira não propicia venda de
camisetas, nem contribui para a composição de sambas, não cultua orixás
e, principalmente, não via benefícios diretos nos investimentos simbólicos
que se observava naquele território. Esse é o bairro que não interessa ao
investidor e que não atrai o turista ou o visitante ocasional.
Uma das principais características do bairro, visível para um observador
que seja ao menos razoável em suas observações, tem a ver com a religiosidade de seus moradores: Madureira e região têm uma grande quantidade
de cristãos evangélicos. As igrejas evangélicas são dezenas, de diversas
denominações, desde as protestantes tradicionais, chamadas pelo IBGE de
“igrejas de missão” (Presbiteriana, Batista, Congregacional, Metodista) até
as “pentecostais” e “neopentecostais” (Assembleia de Deus, Internacional
da Graça, Universal do Reino de Deus, Deus é Amor, entre outras). Para
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além do número de igrejas e do intenso movimento de fiéis que a ela se
dirigem, especialmente nas noites de domingo, o que chama a atenção é a
localização dos templos: muitos deles se encontram em lugares centrais
no bairro e arredores, em praças, largos, avenidas principais, e mesmo em
prédios importantes da história local. Na Praça do Patriarca, por exemplo,
centralidade importante e um dos primeiros polos de ocupação do bairro,
ao lado do casario antigo e de instituições públicas, encontra-se a Primeira
Igreja Batista de Madureira. O primeiro shopping do bairro, “Tem Tudo”,
bastante reconhecido e presente no imaginário local, hoje em dia pertence
e dá destaque à Igreja Internacional da Graça de Deus. É ainda em Madureira
que se encontra a catedral e sede da maior igreja do segmento evangélico do
país: a Assembleia de Deus Ministério de Madureira (ADMM). O edifício
eclético e suntuoso na rua Carolina Machado parece não combinar com a
imagem que se produz do bairro — e, de fato, não combina. No entanto, no
site da ADMM, via-se que a população negra e pobre do bairro foi fundamental para sua construção e, pelas fotos mais recentes, para sua perpetuação
como instituição de grande importância entre os evangélicos do bairro, do
subúrbio carioca e até do país. Tal presença de evangélicos naquela região
não é de surpreender, já que o Rio de Janeiro é a capital brasileira com maior
proporção de evangélicos em sua população (ver Gráfico 1), e estes encontram-se especialmente entre as classes populares e suburbanas.
GRÁFICO 1 | ADEPTOS DE RELIGIÕES NA CIDADE DO RIO
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Um outro elemento cultural que se percebia em todas as áreas do bairro
e que não aparecia como representação local era o funk. Ainda que o estilo
de dança chamado de “passinho” e as canções de “funk antigo” estivessem
presentes em eventos que a Prefeitura patrocinava e organizava pela cidade,
eram os estilos “proibidão” e “putaria” os que mais se ouviam nos smartphones e pequenas caixas de som dos jovens das favelas locais, entre os
camelôs e vendedores de ônibus e trens, e mesmo em carros estacionados
em esquinas e frentes de casas à noite e nos fins de semana. Ao contrário
dos bailes charme, não tive conhecimento de nenhum baile funk realizado
no Parque Madureira desde sua inauguração, o que causou estranheza já
que essa musicalidade estava por toda parte e tem um histórico de bailes
realizados nos clubes locais e ainda hoje em algumas favelas da região.
Minha hipótese é que, tanto quanto a religiosidade evangélica, o funk
mais destacado entre os jovens negros de Madureira não contribui para os
negócios que se buscava incrementar no bairro. Se por um lado os evangélicos eram vistos como avessos a festas e heranças de religiosidades, danças
e musicalidades afro-brasileiras, inclusive com alguns indivíduos que se
declaram evangélicos se mostrando hostis e violentos diante destas manifestações culturais11, o funk das ruas e favelas locais era, para alguns agentes
do poder público, deveras indisciplinado, pornográfico e associado ao tráfico
de drogas ilícitas. De fato, era nas favelas onde prevalecia o poder dos traficantes de drogas ilícitas que os bailes funk de linguagens falada e corporal
mais libertas e desafiadoras se realizavam, sendo os estilos “passinho”, “funk
antigo” e “pop” mais próximos das ONGs e agentes culturais que atuavam na
região. Para um lugar que estava sendo (re)construído para agregar visitantes
e turistas em busca de lazer, consumidores de toda sorte e novas famílias de
classes médias em prédios de apartamentos, uma representação que excluía

11

No Rio, cresceu a divulgação de casos de intolerância religiosa de pessoas que se dizem
evangélicas contra fiéis e terreiros de religiões afro-brasileiras. Em Madureira, ouvi relatos
de destruição de imagens de santos e mesmo de pequenos conflitos entre comerciantes
e consumidores evangélicos e as lojas de artigos afro-brasileiros dentro do Mercadão de
Madureira. Também foi bastante noticiado na mídia o caso de traficantes da Serrinha que
se diziam evangélicos e que perseguiam e ameaçavam fiéis dessas religiões. Notícia disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/traficantes-proibem-candomble-ate-roupa-branca-em-favelas-9892892>. Acesso em agosto de 2015.
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as festividades de ruas, o consumo de bebidas alcoólicas e que era percebida
como conflituosa diante da etnicidade afro-brasileira tida como tradicional
do bairro (os evangélicos) e a outra que era percebida como indisciplinada e
perigosa (os funkeiros das favelas) não eram bons cartões de visita ou chamarizes de pessoas e investimentos. Apostou-se, portanto, naquilo que o bairro
tinha de mais adequado ao tripé tradição-popularidade-entretenimento: as
culturas negras de raízes afro-brasileiras que se articulavam ao imaginário
de “samba”, “rua”, “festa” e “carnaval” da própria cidade do Rio de Janeiro.
Ademais, outras agendas locais surgiram em meio aos processos estimulados pela Prefeitura e seus parceiros, disputando verbas e reconhecimento
ao lado dos agentes das representações simbólicas oficializadas. Destas, a que
mobilizou mais pessoas e visibilidade tinha os agentes do movimento LGBT
à frente. A “Parada LGBT de Madureira” do ano de 2015, por exemplo, contabilizou mais 800 mil pessoas nas ruas do bairro, tornando-se o maior evento
da região em número de visitantes.12 Apesar do apoio da prefeitura para sua
organização, como no fornecimento de banheiros químicos e no controle
do trânsito por guardas municipais, a Parada não foi divulgada no “Guia do
Rio”, e não surgiu nos discursos oficiais sobre as atividades socioculturais
locais. Outra agenda que buscava se inserir tinha a ver com a patrimonialização de outros bens locais, materiais, como os prédios dos antigos cinemas
de rua que se encontravam abandonados (como o Cine Vaz Lobo, no bairro
de mesmo nome, e o Cine Guaraci, em Rocha Miranda), e imateriais, como
o “Movimento Cultural do Buraco do Galo”, ligado ao circuito do samba, e
os grupos carnavalescos de clóvis (ou “bate-bolas”), bastante reconhecidos
nos subúrbios e que compõem parte dos aspectos populares e tradicionais
da região.
Por fim, havia uma preocupação com a violência urbana que unificava
todos os segmentos do bairro. A região contava (e ainda conta) com números
de violência urbana piores que a média da cidade, com alguns tipos de crimes
em ascensão mesmo quando estes estavam em declínio em áreas mais abastadas (ver Gráficos 2 e 3). Também eram comuns nas áreas próximas de

12

Informação noticiada pelo jornal O Dia em 30 de agosto de 2015, disponível em: <http://
odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-08-30/parada-do-orgulho-gay-leva-multidao.
html>. Acesso em setembro de 2015.
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morros e favelas o som de tiros e os confrontos armados (“tiroteios”) entre
traficantes e entre estes e as forças policiais. O aumento de crimes contra a
propriedade, o surgimento de milícias em alguns bairros e a expectativa pela
chegada de UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) por parte de moradores
e comerciantes pareciam indicar que a história local se aquecia na medida dos
novos investimentos,
OUTROS e que para tanto não havia um conjunto de ações estra9,3%
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Considerações finais
No ciclo olímpico carioca, houve uma distância entre os interesses do
poder público municipal para Madureira e muitos hábitos e demandas
elementares de grande parte da população local. Enquanto alguns agentes
e instituições locais se valorizaram, outros foram esquecidos ou excluídos
deste processo, mesmo tendo contribuído diretamente para a construção
das representações simbólicas então valorizadas.
A população não conseguiu se fazer representar para definir estratégias
que abraçassem os interesses dos moradores enquanto coletivo, como grupo
de pessoas que precisavam dividir um território em transição. As formas
de representatividade foram fragmentadas: os comerciantes, mais poderosos, se fizeram representar por suas associações; os evangélicos, por seus
pastores; católicos, por suas paróquias; o público LGBT por algumas lideranças que ganhavam mais destaque quando eventos como a Parada LGBT
aconteciam; Jongo, Escolas de Samba e representantes de religiões afro-brasileiras defenderam seus interesses que, por vezes, combinaram e, no
geral, se associaram aos da Prefeitura; o charme foi apoiado pelo Estado e
pela mídia, assim como atividades ligadas às culturas negras legitimadas. As
associações de moradores, por outro lado, seguiram inoperantes e ofuscadas
pelas ações segmentadas das instituições citadas, e pela ação intimidadora
dos traficantes de drogas ilícitas e dos milicianos.
No Rio de Janeiro olímpico, Madureira se fortaleceu enquanto centralidade de transportes e comércio, não mais impulsionando fluxos para o
Centro, mas para a Barra da Tijuca — coração dos Jogos Olímpicos e pensada
pelos planejadores e investidores que comandaram o urbanismo carioca
como um futuro “centro metropolitano”. Com potencial para turismo e
lazer, e para incremento de novas moradias e adensamento populacional,
Madureira foi revestido de valorização simbólica, que combinou as tradições e memórias legitimadas pela população local e não-local e adequadas à
marca que a governança carioca promoveu sobre a cidade para os citadinos e
para o exterior. No entanto, ainda não está claro se a mudança populacional
em curso no lugar, por remoções de tratores e pelo aumento dos preços de
aluguel e venda de imóveis, e as mudanças nos usos e consumos dos espaços
públicos e privados, mais disciplinados e estrategicamente localizados, serão
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promotoras de novos hábitos, práticas culturais e reinvenções das representações locais. Conflitos, resistências e disputas por recursos, porém, ainda
vão incrementando a micro-história local para além dos controles e expectativas do poder público e de seus parceiros privilegiados. Aguardemos no
médio prazo, pois, novos dados sobre estas transformações.
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Madureira: quintal da diversidade!
rodrigo a . reduzino

Como um grande bairro do subúrbio carioca, Madureira traz em sua história a
mediação de pertencimento e inclusão na cidade do Rio de Janeiro. Subúrbio
este que remete à noção de “vizinho, próximo a cidade, arrabaldes da cidade”
desde o século XIX, contribuindo para uma herança político-administrativa
até os dias de hoje na cartografia da cidade.
Com a cidade dividida em freguesias urbanas e rurais (1821)1, o subúrbio
traz em sua própria definição o estigma de não pertencer à cidade ou figurar
como um espaço à margem da centralidade citadina, estigma até hoje
presente em algumas memórias oficiais da cidade, com suas ausências e
invisibilidades, seja em determinados mapas, seja em referências políticas
e culturais. Nesta época, 48% da população da cidade do Rio de Janeiro era
formada por negras e negros escravizados. Nas freguesias suburbanas o
índice chegava a 56%, como aponta Cruz (2007).
Refletir sobre Madureira a partir da Memória Afro-brasileira nos provoca
a pensar em como esta memória foi sedimentada ao longo do tempo, transformando-se em um instrumento de poder e mediação política, constituindo
como uma história única e linear, oriundo de um grande esforço para se
tornar a história oficial, como aponta Pollak:

1

CRUZ, A. T. D. Suburbanização e racismo no Rio de Janeiro: uma leitura de Madureira e Dona
Clara no contexto pós-emancipação (1901-1920). Dissertação (2007) IPPUR/UFRJ.

130

Numa perspectiva construtiva, não se trata mais de lidar com os
fatos sociais como coisas, mas de analisar como os fatos sociais se
tornam coisas, como e por quem eles são solidificados e dotados de
duração e estabilidade (Pollak, 1989, p. 3).

Esta memória oficial é um projeto político de memória coletiva, fruto
de um processo de disputa de poder. Madureira para a cidade é o celeiro da
cultura afro-brasileira, lugar reduto do samba, morada do jongo, onde as
religiões de matrizes africanas se afirmam e se expressam mais na cidade,
vide a importância do Mercadão de Madureira, grande polo econômico de
vendas de artigos religiosos e de festas.
Neste contexto, a memória afro-brasileira não está dissociada dos
processos históricos do projeto de nação, sendo um importante instrumento
de consolidação deste projeto, construído e defendido pela intelectualidade
brasileira, no início do século XX, com o racismo científico e suas teorias
racialistas.
Enquadrar esta memória afro-brasileira na memória oficial remete
a um esforço mais do que teórico e simbólico, é um processo político de
como a população negra é incluída e vista neste projeto de nação moderna.
Com as teorias racialistas baseadas no evolucionismo social, o tema raça é
importante ao processo de construção de nação, sendo a mestiçagem vista
como um processo de degeneração e má-formação ao projeto de identidade
nacional brasileira, assumindo um contorno visivelmente racista, como
aponta Ortiz (1994):
A história brasileira é, desta forma, apreendida em termos deterministas, clima e raça explicando a natureza indolente do brasileiro, as
manifestações tíbias e inseguras da elite intelectual, o lirismo quente dos poetas da terra, o nervosismo e a sexualidade desenfreada do
mulato (Ortiz, 2004, p. 16).

A população negra e sua memória serão vistas pela oficialidade como um
perigo a este projeto de nação, contaminando a pseudossuperioridade da raça
branca. O atraso da sociedade brasileira era justificado pela existência destes
grupos raciais, onde a modernidade almejada é inspirada nas sociedades
europeias. Raça neste contexto se torna determinante no processo evolutivo
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societário, conforme as teorias assumidas pela intelectualidade brasileira da
época, nesta tão decantada modernidade, nunca coube a diferença.
O determinismo biológico do final do século XIX e início do período republicano encarou a composição racial brasileira inviável para construção da
nação moderna. A presença negra e indígena era uma “borra” neste projeto
de modernidade. É com o projeto de identidade nacional articulado teoricamente e politicamente pela intelectualidade brasileira que a composição
racial do país passou a ser ressignificada.
O que até então era visto como um processo de degeneração foi encarado
como um aspecto positivo e peculiar ao projeto de nação. Da composição
racial brasileira, fundada no mito das três raças, extrairiam o melhor de cada
uma para o processo de construção de uma sociedade moderna. É na mestiçagem, tão condenada a priori, que se deposita a esperança de uma nação
moderna possível, com toda sua idiossincrasia:
A mestiçagem simbólica traduz, assim, a realidade inferiorizada do
elemento mestiço concreto. Dentro desta perspectiva, a miscigenação moral, intelectual e racial do povo brasileiro só pode existir
enquanto possibilidade. O ideal nacional é na verdade utopia a ser
realizada no futuro, ou seja, no processo de branqueamento da sociedade brasileira. É na cadeia da evolução social que poderão ser
eliminados os estigmas das “raças inferiores”, o que politicamente
coloca a construção de um Estado nacional como meta e não realidade presente (Ortiz, 2004, p. 20).

Nesta relação, se tenta extrair as potencialidades políticas, sociais e culturais das populações marginalizadas, com intuito de construção de uma nação
em sua excelência, reconhecendo o fruto do trabalho desta população, mas
não garantindo a relação da equidade enquanto sujeito no seu processo de
formação, atribuindo todas estas potências a um projeto de nacionalidade,
e não mais pertencente ao grupo marginalizado.
Este processo faz com que a memória oficial se aproprie de forma
alegórica e folclórica das narrativas e produções destas populações, sem
reconhecê-los como sujeitos nas relações sociais, políticas e culturais, sendo
reafirmada a lógica do projeto de nação moderna ao molde das sociedades
consideradas evoluídas, pois mesmo com a ressignificação da leitura da
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composição racial brasileira, não se findou a hierarquia e a desigualdade
existentes até hoje em nossa sociedade, já que a modernidade ainda é trabalhada na perspectiva de ser espelho das sociedades europeias.
A memória afro-brasileira também será ressignificada perante este projeto,
sua inclusão e formatação ao projeto de identidade nacional também serão
revistos pela intelectualidade e pela memória oficial. Este processo pode ser
constatado observando elementos culturais da população negra como samba,
capoeira e outros que até então eram proibidos por lei e marginalizados, e
passam a ser aceitos e incorporados socialmente como produto de excelência
da produção nacional, pertencente a uma nação como produto cultural de
exportação e representação simbólica e material. Espaços que reforçam o tão
decantado mito da democracia racial, o ‘popular’ se torna nacional.
Os elementos culturais incorporados como expressão deste projeto de
identidade nacional poderão ser (re)produzidos por qualquer pessoa ou
grupo social, inclusive possibilitando apropriação material e econômica,
usurpando não só a autoria dos grupos marginalizados, como o processo
de resistência e emancipação material e simbólica dos mesmos. A reivindicação de autoria destes elementos culturais pelos negros será vista como
perturbadora da ordem nacional e da harmonia do mito da democracia racial.
Madureira, como um importante bairro do subúrbio e um reduto da
cultura negra, não está à margem deste diálogo com a memória oficial. É
através de suas histórias e memórias que podemos perceber como estas
relações teóricas e políticas se materializavam. A despeito de todo caráter
de resistência e estigma enfrentado historicamente por este bairro, hoje ele
tem inserção na esfera cultural e política da cidade.
A memória oficial teve que incorporar e ressignificar a memória afro-brasileira, trazendo a visibilidade da população negra na constituição do
projeto de identidade nacional, mesmo sob a suspeição de uma objetificação.
É através da Rua da Lama, em Madureira, que podemos constatar o quanto
a memória subterrânea ainda provoca e tira a zona de conforto da narrativa
oficial e linear de memória.
A rua como espaço de potencialidade da memória subterrânea privilegia a
análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, contribuindo para
a polifonia das memórias, como um processo histórico-social e conjuntural,
fruto das relações humanas.
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Quintais: Territorialidade, espaços e lugar
Em Madureira, às quartas-feiras, um movimento típico acontece na rua
Almerinda Freitas, a “Quarta gay”. O endereço, repleto de barraquinhas de
comida e bebidas, também é conhecido popularmente como Rua da Lama2, onde
se localiza a Boate Papa G — e serve como área de lazer e socialização GLS3. A
via reúne um conjunto de atrações para milhares de pessoas LGBT e outras.
O espaço apresenta uma geografia também diversificada. A ocupação se
dá de acordo com algumas performances identitárias relacionadas à identidade sexual, consumo cultural representado, por exemplo, pelo estilo de
música favorito ou pela maneira de se vestir, formando um mosaico com
atores e culturas diferentes no mesmo espaço, frequentado em sua maioria
pela população negra.
A ocupação espacial apresenta uma dinâmica própria que reflete uma
relação de poder e resistência, uma estratégia de fortalecimento de grupos
coletivos vulneráveis socialmente, garantindo ali uma possibilidade de sociabilidade e lazer à população LGBT, por mais reduzido que seja este espaço.
A Rua da Lama é um território não apenas na dimensão física, é um espaço
simbólico constitutivo de modo de vida e de redes sociais, a partir das quais
sujeitos se diferenciam na ocupação deste próprio espaço, ocorrendo uma
relação de poder mediada e ‘consensuada’ perante os grupos internos — gays,
travestis, lésbicas, michês, bissexuais e héteros. Sendo este poder relacional
inerente ao território, para aqueles que têm o privilégio de usar, inspirando
identificação e a efetiva apropriação, sendo um conceito de território e relações de poder4 imbricado conforme aponta Haesbaert (2004):
2

Disponível em: <http://acapa.virgula.uol.com.br/lifestyle/em-madureira-gays-sao-bemvindos-e-dancam-funk-e-pagode-na-rua/1/1/1300>. Acesso em 30/08/2015. Um dos
motivos da rua ser conhecida como Rua da Lama está relacionada à falta de infraestrutura
por parte do poder público na questão de limpeza e urbanização, este nome é emblemático
perante o pertencimento racial dos frequentadores neste espaço.

3

A sigla GLS Gays, Lésbicas e Simpatizantes é utilizada para se referir ao espaço de consumo,
recreação e lazer.

4

Território está imerso em relações de dominações, apropriação sociedade-espaço, desdobrando ao longo de um continum, remetendo a uma dominação política-econômica mais
concreta e funcional para uma apropriação mais subjetiva, cultural e simbólica. Ver Haesbaert, 2004.
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Portanto, todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente,
em diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos
domínio sobre o espaço tanto para realizar “funções” quanto para
produzir “significados”. O território é funcional a começar pelo
território como recurso, seja como proteção ou abrigo (“lar” para
o nosso repouso), seja como fonte de “recursos naturais” (Haesbaert, 2004, p. 3).

A relação da Rua da Lama com a sociedade em geral é espacial. A mediação
e interação de poder envolvidos entre os sujeitos que ocupam este espaço é
uma relação territorial. Neste sentido, a relação que se estabelece nesta territorialidade é tanto funcional como simbólica, sendo utilizada como abrigo,
lugar cuja relação espacial é acolhedora, empática e inclusiva, produzindo
significados e identidades aos envolvidos. Como um “território simbólico”,
Madureira se apresenta em sua apropriação como “território da diferença”,
com múltiplas identidades, constituída por relações históricas e geográficas em acordo com a multiterritorialidade.5 Se a princípio este território
se apresenta como homogêneo, a Rua da Lama contribui para revelar sua
dinâmica multiterritorial, relacionado com a conexão flexível de territórios
multifuncionais e multi-identitários, tornando um espaço interseccionado
de acordo com identidades de seus sujeitos.
A “Quarta gay” da Rua da Lama estaria para a memória subterrânea como
um processo de resistência e ocupação do espaço público, provocando a
oficialidade da cartografia e a memória oficial da cidade e do próprio bairro,
transformando Madureira em outro reduto.
É com a Rua da Lama que as zonas de conforto tanto da memória afro do
bairro como da memória oficial serão provocadas, pois estas não reconhecem
em suas narrativas e memórias a existência de um espaço de homossociabilidade LGBT ou GLS, ocasionando uma invisibilidade interseccional da
população que pertence a estes espaços.
A maioria das produções acadêmicas sobre os espaços públicos de
homossociabilidade na cidade do Rio de Janeiro retratam espaços da região
5

Vários territórios ao mesmo tempo, formulando territorialização efetivamente múltipla,
toda relação implica uma interação territorial, um entrecruzamento de diferentes territórios (Haesbaert, 2004).
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central e da zona sul como fonte de observação e fundamentação teórica. A
ausência de registro destes espaços públicos no subúrbio é visível, como é
possível ver em Green (1999) e Figari (2007). Madureira estaria à margem,
mas também constituindo outra centralidade para o Subúrbio e para a
Baixada Fluminense.

Madureira da diversidade
É com a lente da interseccionalidade6 que podemos olhar para Madureira
com sua multiterritorialidade. Neste sentido a Rua da Lama insere o bairro
para além da memória afro da cidade, mas também na memória e cartografia
GLS carioca, dialogando não só com a história oficial, mas também com a
memória subterrânea do próprio bairro, implodindo a homogeneidade de
narrativas desta memória, inserindo um espaço constituído em sua maioria
por pessoas negras LGBT, com suas identidades entrecruzadas.
A invisibilidade interseccional da Rua da Lama nas memórias espaciais
Afro e LGBT da cidade do Rio de Janeiro constituem o não lugar de segmentos
discriminados por grupos hegemônicos que detêm a relação de poder, status
e privilégios na construção desta memória.
A população negra LGBT não encontra registro do seu espaço na memória
afro da cidade, tampouco na cartografia LGBT carioca, estando à margem
nos dois grupos, podendo encontrar nesta relação grupal uma maior vulnerabilidade interseccional.
A interseccionalidade contribui para a reflexão de abordar as constituições
destas memórias como um único tipo de identidade ou discriminação, como
forma homogênea e completa, sem nos dar conta de uma gama de violação de
situações ignoradas, quando não consideramos as vulnerabilidades interseccionais dos indivíduos marginalizados inseridos neste processo.

6

Interseccionalidade não é um conceito categórico sistematizado que possamos definir a
partir de uma única assertiva do que seria, mas sim um método de análise contextualizado
das múltiplas formas, pelas quais os eixos de subordinação entrecruzam na relação intragrupal, fazendo com que os indivíduos se tornem mais ainda vulnerabilizados perante o
grupo, bem como toda a sociedade (Crenshaw, 2002).
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A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca
capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação...
Utilizando uma metáfora de intersecção, faremos inicialmente
uma analogia em que os vários eixos de poder, isto é, raça e etnia,
gênero e classe constituem as avenidas que estruturam os terrenos
sociais, econômicos e políticos. É através delas que as dinâmicas do
desempoderamento se movem. (Crenshaw, 2002, p. 177)

Esta invisibilidade interseccional na constituição das memórias oficiais e
subterrâneas são menos perceptíveis onde a análise dominante/homogênea
está estruturada como narrativa oficial. O reconhecimento deste problema
requer que focalizem principalmente em análises mais contextuais, de baixo
para cima. É preciso um esforço no sentido de destacar a necessidade de
examinar especificamente as experiências dos subalternizados interseccionalmente intragrupo — com intuito de analisar a reprodução e naturalização
das invisibilidades interseccionais identitárias violentas e opressoras.
Sob uma perspectiva interseccional, a Rua da Lama não seria um espaço
negro e LGBT, tampouco pode ser tratada como um somatório de identidades
ou eixos de subordinação estanques ou separados no desempoderamento
e pertencimento do grupo perante a comunidade negra ou LGBT, mas sim
como um complexo de múltiplas identidades que faz deste lugar um diferente
espaço de vivência, perante o bairro e a cidade.
É preciso olhar todas as especificidades destes espaços e da interação dos
eixos de subordinação que os atingem para que não se reproduza a invisibilidade interseccional que se estabelece neste território simbólico.
A Rua da Lama não é só negra ou “gay”, ela também é suburbana com
todo seu pertencimento, espaço que configura a relação de resistência e toda
sua força de existência a despeito de qualquer estigma social ou geográfico,
existindo e trazendo a polifonia tanto para a memória subterrânea como
para a oficial, reforçando-as como processo de disputa e mediações sociais.
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Considerações
Se Todo o mapa é um discurso7? A existência da Rua Lama com a “Quarta
gay” com toda sua territorialidade interseccional LGBT/GLS, perturba não
só o discurso oficial em relação aos registros de espaços de homossociabilidades na cidade do Rio de Janeiro como também os estudos acadêmicos.
A memória como um fenômeno construído, como processo de disputa e
mediação social, categorizada como memória oficial e memória subterrânea,
é estruturada de um ponto de vista político, oriunda de um enquadramento
cristalizado nas instituições e na história oficial.
A Rua da Lama provoca tanto o registro da memória oficial quanto da
subterrânea quando estas insistem em invisibilizar toda potencialidade de
existência deste espaço devido a valores morais, reafirmando as narrativas
sobre memória afro de forma homogênea, reproduzindo a invisibilidade
interseccional da diferença intragrupal de grupos racializados.
Neste sentido, quando tratamos de memória afro-brasileira, é importante
analisarmos o diálogo e a incorporação dos valores destas memórias oficiais.
Quais são os mecanismos usados para constituir esta memória? Quais são
as mediações, os processos de inclusão e exclusão, acionados a partir destas
narrativas? Quais são os atores legitimados perante este processo, que podem
falar, ser escutados e ter garantia do direito à existência e permanência
enquanto memória e pertencimento social/racial?
A memória como um processo herdado, em uma sociedade cartorial
como a brasileira, chama atenção para a reflexão sobre o direito à herança.
Em uma sociedade com histórico de desigualdade e hierarquia social tão
acentuada, a garantia de direito não é para todos. A memória se torna um
instrumento político poderoso de pertencimento, reconhecimento e resistência nos processos de manutenção ou transformações sociais.
É pela memória que perpassa a visibilidade e o direito à existência de
determinados grupos, como processo dinâmico e contínuo, registrando
oficialmente ou subterraneamente a existência simbólica e material do
referido grupo ou sociedade.

7

Documentário, levanta principais questões simbólicas e práticas sobre as regiões marginalizadas que não pertencem ao mapa oficial da cidade. Roteiro, montagem e direção: Francine Albernaz e Thaís Inácio.
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A Rua da Lama com a “Quarta gay” é importante para pensarmos, a partir
da relação racial, a memória afro-brasileira com outras dimensões interseccionais imbricadas que devem ser levadas em conta.
Assim, finalizo este artigo trazendo uma memória muito particular e
recorrente em minha vivência, ao ouvir dos “mais velhos”, diante do deslumbramento, uma contraditória positividade nas expressões de resistências,
vivências de culturas como Candomblé e Escola de Samba, no qual “não
existe beleza (alegórica) sem existir homossexuais nestes espaços”. É dado o
momento de assumirmos que não existe beleza de fato com a nossa existência,
enquanto memória afro-brasileira, se não levarmos em conta o processo de
protagonismo, resistência de mulheres negras e homens negros, com todo
seu pertencimento interseccional, seja na identidade de gênero ou identidade
sexual, dimensões estas importantes na constituição enquanto pessoa, em que
não é preciso tolerar, mas respeitar as diferenças nas micro e macrorrelações,
a fim de acabar com a desigualdade, principalmente intragrupo.
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O efeito do lugar na cidade
do Rio de Janeiro1
rolf malungo de souza

Os usos do espaço urbano exprimem as hierarquias e distâncias sociais de
cada cidade, e nele estão contidas as crenças e as visões de mundo de seus
habitantes. O espaço físico é uma tradução das relações sociais que se estabelecem em uma cidade, é onde o poder se afirma e se exerce. Assim, os bairros
de alto status são demarcados como um clube que “consagra simbolicamente
cada um de seus habitantes, e permite-lhes participar do capital acumulado
pelo conjunto dos residentes” (Bourdieu, 1997, p. 166). Nas metrópoles
modernas, a hierarquia social se inscreve na distribuição e acesso aos serviços
urbanos, como infraestrutura, equipamentos culturais etc.
Além de demarcar, essa consagração simbólica cria barreiras tão poderosas
quanto muros e cercas, elas demarcam quem está de cada lado da fronteira:
a autorreferência positiva de um lado e o estereótipo do outro. O estereótipo não é mera caricatura, mas uma forma de controle social, sendo “tanto
causa quanto o efeito de um pré-julgamento de um indivíduo em relação a
outro, devido à categoria a que ele ou ela pertence” (Brookshaw, 1983, p. 10),
desta forma, o estereótipo cria hierarquias e barreiras exatamente pelo fato
se legitimar pela maior capacidade de persuasão do grupo dominante que,
através de seus meios, domina e impõe sua visão de mundo, mantendo, desta
forma, os indesejáveis nos seus devidos lugares.

1

O argumento central deste texto é parte de minha tese O lazer agonístico: Como se aprende
o que significa ser homem num bar de um bairro suburbano, defendida em abril de 2010 no
Programa de Pós-graduação em antropologia da Universidade Federal Fluminense.
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O subúrbio carioca como categoria social
Ainda se a orgia desbragada
se confinasse ao arraial da Penha!
[ olavo bilac, crônica de 1916 ]

Na cidade do Rio de Janeiro, a categoria subúrbio tem características que
singularizam seu uso. Esta categoria perdeu seu sentido geográfico, passando
a ter um significado quase que exclusivamente social, semelhante ao que
aconteceu à categoria Baixada Fluminense. O subúrbio na cidade do Rio de
Janeiro não se refere à periferia geográfica da cidade, mas a um conjunto
de bairros cortados pelas linhas férreas das antigas Central do Brasil,
Leopoldina e da extinta linha Auxiliar Rio D’Ouro, cujo leito foi aproveitado
para a construção da Linha 2 do Metrô. Em termos de classe, esta região é
bastante heterogênea, embora prevaleça o extrato médio-baixo e baixo. Estas
características fazem com que o subúrbio carioca seja diferente do suburb da
classe média americana ou do banlieue francês, onde prevalecem moradores
de classe popular, muitos oriundos das antigas colônias francesas na África.
Estas características que singularizam o uso da categoria subúrbio no Rio
de Janeiro foram observadas por alguns cientistas sociais que produziram
pesquisas na cidade, como Fredric Morris e o casal Anthony e Elizabeth Leeds.
Esses pesquisadores, quando utilizavam a categoria, advertiam para a particularidade do seu emprego na Cidade do Rio de Janeiro e preocupavam-se
em ressaltar que não estavam se referindo à periferia da cidade, mas a bairros
populares, próximos ao centro da cidade e cortados por linhas férreas (Morris,
1973; e Leeds & Leeds, 1978). O uso popular e acadêmico da categoria subúrbio
na capital Fluminense inspirou a geógrafa Maria Therezinha de Segadas
Soares a criar o conceito carioca de subúrbio (Bernardes & Soares, 1987), que
singulariza o emprego da categoria no Município do Rio de Janeiro. Embora
não seja utilizada pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, esta categoria
é importante para se compreender algumas relações de poder nesta cidade.
A prefeitura do Rio de Janeiro subdivide a cidade em Áreas de
Planejamento (AP), já os bairros que formam o subúrbio carioca correspondem à região que compreende AP3. Nesta região moram 2,9 milhões de
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habitantes2, ou seja, 46% da população da cidade é composta por suburbanos,
para uma comparação, na zona sul, a região mais rica da cidade, que detém
45% da renda da cidade, moram 10% da população carioca, desse modo, a
cidade do Rio de Janeiro dá uma forte contribuição para que o Brasil seja um
dos países com a maior concentração de renda no mundo.
Confirmando a sua supremacia, a zona sul é composta por 91% de brancos,
enquanto no subúrbio carioca está 45% da população negra (pretos e pardos)
da cidade3, a maior população negra do Rio de janeiro, perdendo apenas para
a zona oeste (a parte que se situa entre o Parque da Pedra Branca e a Serra
do Mendanha). Contrariando o cancioneiro, a literatura e as propagandas
oficiais e turísticas, a cidade do Rio de Janeiro é econômica, social e étnico-racialmente segregada. A comparação do contingente de policiais dispensados
para a segurança de um bairro da zona sul e outro do subúrbio reiteram esta
segregação socioeconômica e étnico-racial.
Em Rocha Miranda, que fica na área do 9º Batalhão da Polícia Militar, há
um policial para cada 1.200 habitantes, por outro lado, no Leblon, área do
23º BPM, a proporção muda radicalmente, lá há um policial para cada 286
habitantes4; enquanto na zona sul prevalece as prisões, no subúrbio carioca,
os autos de resistência5, cujas vítimas têm o seguinte perfil: homem e negro
com idade entre 15 e 25. Estes números mostram que a polícia militar na zona
sul prende, enquanto no subúrbio carioca ela mata. No estado fluminense e
carioca quem mora no subúrbio carioca merece um tipo de atenção diferente
da que recebem os moradores da zona sul como, aliás, vemos todos os verões,
quando os homens, jovens com idade entre 15 e 25 e negros são impedidos de
ir à praia nos fins de semana, atualizando o velho desejo de se “confinar ao
arraial da Penha”, como sonhara Olavo Bilac. Voltaremos ao ilustre escritor.

2

A população atual da cidade do Rio de Janeiro é de 6. 320. 446 habitantes, segundo Tabela
3162 — População residente por cor ou raça, segundo as Áreas de Planejamento, Regiões
Administrativas e Bairros — Município do Rio de Janeiro — 2010, disponível em: <http://
www. armazemdedados. rio. rj. gov.br>.

3

Fonte: Idem.

4

Fonte: Instituto de Segurança Pública (INSP).

5

A permissão de força por agentes policiais em caso de resistência à voz de prisão ou situação que coloque em risco a agente ou a população, mas, na prática, como mostram os
estudos sobre o tema, significa, em grande medida, extermínio físico.
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O documento Moradia, segregação, desigualdade e sustentabilidade urbana
(Prefeitura, 2001), produzido em conjunto pelo Instituto Pereira Passos da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), reproduz devidamente inscrito o efeito do lugar (Bourdieu,
1997). Este documento analisa as diferenças de renda e desigualdades entre
os moradores da cidade. Nele encontramos algumas expressões que traduzem
as relações sociais, de poder e as hierarquias entre as regiões do Município
do Rio de Janeiro. Ao subdividir a região metropolitana do Rio de Janeiro
em dez áreas e a cidade em seis, essas subdivisões são dispostas conforme as
distâncias sociais entre as regiões e bairros, segundo o prestígio na cidade.
Assim, a zona sul e a Barra da Tijuca passaram a ser a Área 1. A zona norte
(Tijuca, Vila Isabel e Grajaú) centro para a Área 2, porém na listagem dos
bairros desta região (vide tabela ao lado) não constam os nomes de bairros
como Engenho Novo, Sampaio ou Jacaré, que têm baixo status e possuem
baixíssimos IDH-M6. O subúrbio nesse estudo é subdividido em duas áreas,
que também são classificadas de acordo com a sua proximidade do centro.
Assim, temos o subúrbio próximo e subúrbio distante, conforme sua distância
da região central da cidade. O texto Moradia, segregação, desigualdade e sustentabilidade urbana reproduz mais uma vez, as relações sociais, de poder e as
hierarquias entre os espaços e regiões do município do Rio de Janeiro. A
tabela abaixo foi produzida pelo estudo referido:
A descrição de cada área:

6

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do Engenho Novo é 0,858;
Sampaio, 0,839; e Jacaré, 0,839. Para que tenhamos uma ideia, o IDH mais alto da cidade é
o da Gávea: 0,970. Entre os dez mais altos, nove são da zona sul, a única exceção é o Jardim
Guanabara.
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ÁREAS DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS E SUAS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS

1. ZONA SUL — BARRA DA TIJUCA

BOTAFOGO, COPACABANA, LAGOA,
BARRA DA TIJUCA E ROCINHA

2. ZONA NORTE — CENTRO

CENTRO, SANTA TERESA, RIO COMPRIDO, TIJUCA,
VILA ISABEL E MÉIER

3. SUBÚRBIO PRÓXIMO

PORTUÁRIA, SÃO CRISTÓVÃO, RAMOS, INHAÚMA,
ILHA DO GOVERNADOR, JACAREZINHO,
COMPLEXO DO ALEMÃO E MARÉ

4. SUBÚRBIO DISTANTE

PENHA, IRAJÁ, ANCHIETA E PAVUNA

5. MADUREIRA — JACAREPAGUÁ

MADUREIRA E JACAREPAGUÁ

7. ZONA OESTE

BANGU, CAMPO GRANDE, SANTA CRUZ
E GUARATIBA

Na pesquisa “Mapeamento cultural da cidade do Rio de Janeiro”7, vemos
a distribuição desigual de equipamentos culturais (cinemas, teatro, centros
culturais, museus etc.) entre as regiões da cidade e percebemos que há uma
diferença de tratamento por parte da prefeitura, não apenas simbólica. Das
trinta e duas Regiões Administrativas da cidade, trinta delas não possuem
nenhum equipamento cultural, enquanto que as RAs de Botafogo, da Lagoa e
do Centro possuem, respectivamente, 17%, 13% e 19% desses equipamentos,
ou seja, sozinhas concentram mais equipamentos que as AP3, AP4 e AP5
juntas. Assim, percebemos a desigualdade na distribuição das oportunidades de acesso aos equipamentos culturais entre as regiões cariocas, onde
as regiões do centro e da zona sul são mais privilegiadas em detrimento das
outras regiões (Melo & Peres, 2005, p. 140). Quando observamos a origem dos
recursos, fica evidente o quanto o investimento público é utilizado em maior
quantidade no centro e na zona sul (APs 1 e 2), respectivamente. Por outro
lado, na AP3, além de um número menor de equipamentos, os que existem
são mantidos por recursos privados. Cabe uma observação: esta pesquisa foi
produzida antes da construção do Parque Madureira, inaugurado em 2012
e das Praças do Conhecimento, seis ao total, espalhadas pelas zonas norte e
7

Disponível em: <https://planomunicipaldeculturario.wordpress.com/mapeamento-dos-equipamentos-culturais-da-cidade/>.
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oeste8, e não contabilizou as Lonas Culturais que existem desde o final dos
anos 1990. Feitas estas observações, vejamos a tabela abaixo: 9
MUSEUS

CENTRO
CULTURAL

AP

RECURSOS
PÚBLICOS

RECURSOS
PRIVADOS

TOTAL

1

MUNICIPAL 3
ESTADUAL 7
FEDERAL 18

13

41

2

MUNICIPAL 3
ESTADUAL 3
FEDERAL 15

13

34

3

MUNICIPAL 1
ESTADUAL 0
FEDERAL 4

4

10

AP

RECURSOS
PÚBLICOS

RECURSOS
PRIVADOS

TOTAL

10

28

MUNICIPAL 5
1

MISTA9 1
ESTADUAL 2
FEDERAL 10

2

MUNICIPAL 7
ESTADUAL 3
FEDERAL 3

19

32

3

MUNICIPAL 0
ESTADUAL 0
FEDERAL 0

4

4

distribuição de equipamentos cultural por ap e a origem dos recursos10

Estes dados demonstram que há um investimento prioritário para os
bairros que já possuem historicamente ótimos índices sociais, como IDH-M
etc. Os equipamentos culturais na Cidade do Rio de Janeiro ratificam ainda
mais o efeito do lugar, fazendo com que as diferenças entre subúrbio carioca
e zona sul não só se mantenham, mas também se intensifiquem. Por outro
lado, os moradores e moradoras suburbanos, apesar de tudo, preenchem
8

Fonte: <http://www. pracadoconhecimento. org. br/novo/pracas-e-naves>.

9

Parceria público-privada entre município e iniciativa privada.

10

Disponível em: <https://planomunicipaldeculturario.wordpress.com/mapeamento-dos-equipamentos-culturais-da-cidade/>.
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este vazio em investimentos públicos criando suas próprias alternativas,
algumas delas veremos adiante.

As remoções modernizadoras e a construção do estigma social
do subúrbio carioca
Eles não podem representar a si mesmos;
devem ser representados.
Karl Marx, O 18 de Brumário de Luís Bonaparte.
[ epígrafe do livro o orientalismo, de edward said ]

Após a Proclamação da República, dá-se início a um processo de modernização conservadora no Centro do Rio de Janeiro, então capital do país,
que implicaria em uma série de mudanças radicais na estrutura física e
social da cidade que ainda mantinha características coloniais. Os republicanos, inspirados por teorias científicas oriundas da Europa tão em voga na
época, queriam civilizar a capital do novo regime, o que na prática significava
dar sensation européenne à cidade. Para isso, seria necessário retirar tudo o
que pudesse lembrar o passado colonial, de modo, que durante a primeira
década, a cidade do Rio de Janeiro, portão de entrada do país, passou por
uma das fases mais turbulentas de sua existência, quando foram promovidas
grandes transformações de natureza econômica, social, política e cultural.
Um pequeno exemplo da vontade de transformar o Rio de Janeiro em uma
cidade europeia é o fato de o prefeito Pereira Passos ter chegado ao requinte
de importar pombos e pardais, pássaros cuja agressividade espantou a fauna
nativa como sábias, cambaxirras etc.
Em 15 de novembro de 1902, treze anos após a instauração da República, o
presidente Rodrigues Alves tomou posse e, de imediato, deu início às obras de
saneamento e de reforma da cidade. Para que nada atrapalhasse seus planos,
Rodrigues Alves conseguiu poderes quase ditatoriais do Congresso. Assim,
ele deu início às obras que ficaram conhecidas como Bota Abaixo devido
ao grande número de demolições que promoveram e que tinham como
alvo moradias coletivas, conhecidas como cortiços, que, para os senhores
O efeito do lugar na cidade do Rio de Janeiro
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de ciências, eram os principais vetores de doenças. Um dos seus primeiros
atos foi nomear prefeito o engenheiro Pereira Passos e diretor do Serviço
de Saúde Pública o médico Oswaldo Cruz (Carvalho, 1991), para implantar
esta modernização.
O engenheiro Francisco Franco Pereira Passos estudou na França entre
os anos de 1857 e 1860, este período na Cidade Luz o influenciou profundamente. Lá ele assistiu à reforma urbana de Paris promovida pelo engenheiro
Georges-Eugène Haussmann.11 Pereira Passos tinha como meta transformar
a Cidade do Rio de Janeiro, que era vista como pobre e caótica, em uma réplica
tropical da Paris após a sua versão da Reforma Haussmann. Para isso, baixaria
posturas que iriam interferir no cotidiano dos cariocas que moravam e/ou
trabalhavam na região central, particularmente de ambulantes, biscateiros
e outros trabalhadores e trabalhadoras de baixa qualificação, na sua maioria,
os moradores e moradoras negros e os mais pobres (Carvalho, 1991).
Oswaldo Cruz formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
em 1892, quatro anos depois estagiou durante três anos no Instituto Pasteur,
em Paris. Ao voltar para o Brasil, fundou em 1900 o Instituto de Perícia, no
bairro de Manguinhos, que hoje leva o seu nome. Ele enfrentou, em primeiro
lugar, a febre amarela que assolava as regiões mais pobres e de maior densidade demográfica da região central. Para se prevenir contra a resistência
dos moradores, que viam com grande antipatia as medidas governamentais,
as brigadas de mata-mosquitos eram sempre acompanhadas por soldados
da polícia. Esta resistência era instigada através de jornais e revistas da
oposição que diziam que os “‘cafajestes de esmeralda’ (médicos) invadiriam os lares para ‘inocular o veneno sacrílego nas nádegas das esposas e
das filhas dos trabalhadores que não se encontravam nas suas casas” (Idem,
p. 179). Descontentes com as ações do governo e insuflada pela oposição, a
população reagiu de forma violenta à vacinação compulsória, assim, no dia
nove de novembro de 1904 teve início a Revolta da Vacina que se alastrou por
toda a cidade, sitiando a região central durante uma semana, deixando um

11

Reforma Haussmann, referência a Georges-Eugène Haussmann (Paris, 1809 a 1891), mais
conhecido como Barão Haussmann, o “artista demolidor”, que foi prefeito de Paris entre
1853 e 1870. Barão Haussmann foi responsável pela reforma urbana de Paris, determinada
por Napoleão III, e tornou-se muito conhecido na história do urbanismo e das cidades.
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saldo de 30 mortos, 110 feridos, 945 presos, destes, 461 foram deportados para
o Acre. Após a Revolta, o governo intensificou a remoção desta população
para que não houvesse mais reação às obras, evidenciando o quanto os interesses da elite dirigente eram antagônicos e conflitantes com os interesses
e aspirações da população mais pobre.
Voltando um pouco no tempo, veremos que a expulsão dos pobres da
região central vem de longa data. Em 1893, exatos dez anos antes do início
do Bota-abaixo, o prefeito Barata Ribeiro mandou demolir o famoso cortiço
Cabeça de Porco, onde moravam cerca de 2.000 pessoas12, e que ficava
próximo de onde hoje está o túnel João Ricardo, que liga a Central do Brasil
ao bairro do Santo Cristo. Para sua remoção houve uma verdadeira operação
de guerra que mobilizou um grande contingente de soldados. O prefeito
Barata Ribeiro utilizou os mesmos argumentos que seriam utilizados por
Pereira Passos alguns anos depois: a população composta por negros e pobres
era incompatível com o progresso.
Após a destruição de suas casas, alguns moradores se transferiram
para o morro da Providência, enquanto outros se deslocaram para as áreas
suburbanas, uma vez que agora havia o deslocamento para esta região com a
expansão da ferrovia que ligava o Centro da Cidade às regiões mais distantes
como a zona norte e Baixada Fluminense (Lopes, 1992). Ao mesmo tempo
em que o Estado promovia o êxodo do Centro para as regiões mais distantes
do Centro da cidade, havia também um contínuo movimento migratório da
Zona da Mata (MG), Vale do Paraíba e Região Serrana Fluminense em direção
à capital do país. Motivada pelo declínio das lavouras cafeeiras nestas regiões,
estas migrações era constituídas por negros e brancos pobres a procura de
trabalho e melhores condições de vida. A maioria se estabeleceu nas áreas
suburbanas da cidade, entretanto, este método de expulsão da região central
não terminou aí, já que o espírito que inspirou as remoções das populações
negras e pobres do Centro da cidade continuou a motivar seus dirigentes,
independentemente de suas correntes ideológicas, até os anos 1990 do século
passado.

12

Nunca se soube ao certo quem foi seu proprietário, embora um dos nomes mais citados
como seu verdadeiro proprietário seja ninguém menos o Conde D’Eu, marido da princesa
Isabel.
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No ano de 1921, sob a administração do prefeito Carlos Sampaio, o Morro
do Castelo, repleto de velhos casarões e cortiços que abrigavam uma grande
população pobre, foi arrasado por ser considerado um empecilho para a
saúde, sob a alegação de que não permitia a circulação do ar pela cidade,
impedindo também sua modernização. Outro argumento alegado pela administração pública era que sua destruição seria necessária para a montagem
da “Exposição Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil”
em 1922, onde estava previsto a participação de 14 países de 3 continentes.
A administração não desejava que os pobres atrapalhassem uma festa onde
o Brasil se mostraria como uma nação moderna para o mundo. Como era de
se esperar, esse desmanche acabou provocando novos deslocamentos das
pessoas que moravam no Morro do Castelo tanto para os morros da região
central como também para o subúrbio.
Durante o Estado Novo (1937-1945), o prefeito da cidade foi Henrique
Dodsworth, e uma de suas principais obras foi a construção da Avenida
Presidente Vargas, que durou três anos e foi inaugurada em 1944. Para que
essa obra fosse possível, centenas de sítios históricos e moradias populares
foram destruídos, aumentando mais ainda o número de pessoas sem-teto que
tinham, mais uma vez, como única alternativa subir os morros do Centro ou
seguir em direção ao Subúrbio, continuando, assim, o método Haussmann
de reforma urbana.
No Regime Militar (1964-1985) a ideologia das remoções continuou,
desta vez, se expandindo para a zona sul. Nesse período foram promovidas
inúmeras remoções do Centro, Leblon, Lagoa, Gávea e Copacabana e, desta
forma, a população pobre e negra foi “deportada” para as zonas norte e oeste,
onde foram construídos vários conjuntos habitacionais. Alguns deles foram
ocupados ainda inacabados13 e, nos anos 1960 e 1970, eram de difícil acesso,
longe dos laços de vizinhança dessas pessoas e do mercado de trabalho.
Desde o final do século XIX até o final do século XX, esse processo de
remoção de negros e pobres fez com que as regiões ocupadas por estes grupos
passassem a ser vistas como perigosas e desprezadas pela elite como uma
reminiscência de um passado que insiste em existir, apesar de toda repressão.
13

Para uma discussão mais detalhada sobre as remoções e as condições das moradias, ver
Valladares (1978).
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A burguesia letrada que compõe a elite dirigente e que sempre sonhou em viver
em Paris ou Nova York foi insuperável em promover propagandas antipopulares e antissuburbanas (Carvalho, 1991, p. 39). No final de 1916, ninguém
menos que o grande poeta Olavo Bilac escreveu uma crônica sobre a invasão
de romeiros da “Festa da Penha” à recém-inaugurada Avenida Central. Disse
o “príncipe dos poetas brasileiros” sobre os romeiros:
Num dois [sic] últimos domingos vi passar pela Avenida Central
em carroção atulhado de romeiros da Penha e naquele amplo Boulevard esplêndido, sobre o asfalto polido, contra a fachada rica dos
prédios altos, contra as carruagens e carros que desfilavam, o encontro do velho veículo, em que os devotos bêbedos urravam, me
deu a impressão de um monstruoso anacronismo: era a ressurreição da barbaria — era uma idade selvagem que voltava, como uma
alma do outro mundo, vindo para perturbar e envergonhar a idade
da vida civilizada. Ainda se a orgia desbragada se confinasse ao arraial da Penha! Mas não! Acabada a festa, a multidão transborda
como uma enxurrada [sic] vitoriosa para o centro da urbs (Soihte,
1995, p. 22, grifos meus).

O discurso de manter os “outros” no seu lugar na cidade, como vemos,
não é novo. Outro ilustre escritor, Monteiro Lobato, também deixou por
escrito suas impressões sobre o subúrbio carioca em uma carta endereçada
ao seu amigo Godofredo Rangel:
Num desfile, à tarde, pela horrível rua Marechal Floriano, da gente que volta para os subúrbios, que perpassam todas as degenerescências, todas as formas e má-formas humanas — todas, menos a
normal. Os negros da África, caçados a tiro e trazidos à força para a
escravidão, vingaram-se do português de maneira mais terrível —
amulatando-o e liquefazendo-o, dando aquela coisa residual que
vem dos subúrbios pela manhã e reflue para os subúrbios à tarde
(Lobato, 1944, p. 133, grifos meus).

Os suburbanos eram vistos pelos senhores das letras como um atraso,
um anacronismo que deveria ser superado, quando não, que fossem confinados aos seus arraiais. Esta visão de mundo se mantém firme e forte até os
dias de hoje.
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No dia 22 de novembro de 2013, o caderno “Rio” do jornal O Globo estampava o seguinte título: “Ônibus em direção às praias da zona sul serão parados
pela polícia. Medida será tomada principalmente no Méier, de onde parte o
maior número de coletivos”14. Abaixo da manchete, vinha o seguinte texto:
Para evitar que uma nova onda de arrastões passe pelas praias cariocas, a Polícia Militar vai passar a abordar, neste fim de semana,
ônibus que circulam na orla da zona sul. Veículos que saem da zona
norte, principalmente do Méier, estão entre os alvos da ação. Esse
trabalho, segundo as Relações Públicas da PM, o tenente-coronel
Claudio Costa, será executado por batalhões da região, principalmente o 3º BPM (Méier), de onde parte a maioria dos coletivos em
direção à zona sul. Serão feitas revistas e cobrados documentos.
Menores, principalmente com até dez anos, desacompanhados, poderão ser encaminhados ao Conselho Tutelar (grifos meus).

Estas barreiras são levantadas todo verão para barrar aqueles que, quase
100 anos depois, insistem em perturbar e envergonhar a [...] vida civilizada e,
como não se confinam ao arraial suburbano, que a polícia o faça, ao arrepio
do direito de ir e vir. Esses exemplos, que poderiam se estender quase que
infinitamente, demonstram o quanto os estigmas sobre o subúrbio carioca
ainda se mantêm vivos no imaginário da atual elite intelectual, com seu
devido endosso popular. Essa visão de mundo, que estigmatiza suburbanos e suburbanas, são atualizadas e reiteradas através de jornais, não
somente nas páginas policiais, mas também nos suplementos de “cultura”
e entretenimento.
Quase 100 anos depois de escrito o libelo de Olavo Bilac, o subúrbio
carioca não deixou de ser o atraso, mas para os mais sofisticados é também o
kitsch onde o contraponto é a zona sul, autorrepresentada como a vanguarda.
Nas palavras do fotógrafo Bruno Veiga:

14

Disponível em: <http://oglobo. globo. com/rio/onibus-em-direcao-as-praias-da-zona-sul-serao-parados-pela-policia-10859175#ixzz3lTzSmb2n>.
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[O] subúrbio tem uma visualidade [sic] menos globalizada, mais livre.
O uso da cor é mais forte, por exemplo. Já a zona sul tem um gosto
que a aproxima de Nova York, da Europa. (“Copacabana e subúrbio
juntos. Suplemento Rio Show, do jornal O Globo, dia 10 de março de
2010, grifos meus).

O pensamento colonizado do ilustre fotógrafo interpreta a cidade americana e a Europa como o referencial de moderno, globalizado etc., enquanto o
subúrbio carioca como um rural que resiste no urbano. Essa pequena citação
demonstra algumas representações sobre a zona sul e o subúrbio carioca
para alguns “formadores de opinião” que têm espaços privilegiados na TV,
jornais e outros veículos de comunicação de massa para expor e impor suas
visões de mundo. Entretanto, essas opiniões quando são expostas de forma
crua, sem verniz, podem custar caro.
Durante a campanha eleitoral para a prefeitura carioca em 2008, o deputado federal e então candidato à prefeitura municipal, Fernando Gabeira,
muso do Posto 9 nos anos 1980, disse sobre a vereadora Lucinha: “É uma
analfabeta política. Tem uma visão suburbana e precária”15(grifo meu). Embora
os dois fossem aliados, ela discordava que se instalasse um aterro sanitário
em Paciência, bairro que fazia parte de sua base eleitoral. A declaração de
Gabeira gerou protestos de vários moradores do subúrbio carioca. Esta fala
— pode-se dizer, este ato falho de Gabeira — deixou à mostra a percepção
que alguns setores intelectualizados têm sobre o subúrbio carioca, independente da matriz ideológica. Percepção muito semelhante à mentalidade da
burguesia letrada do início do século XX.
A televisão, o principal meio de entretenimento no Brasil, e as telenovelas, as campeãs de audiência no país, dão sua contribuição para a produção
e reprodução de personagens que pulularam na obra de Nelson Rodrigues,
“migraram” para o cinema e, logo depois, foram para a TV, onde são vistos
nos núcleos suburbanos. Em geral, estes núcleos são a parte cômica da trama,
onde é exibida uma fauna de personagens que invariavelmente têm ocupações
subalternas. Quando são mulheres, suas profissões são manicures, cabeleireiras, babás, cozinheiras, operárias de fábricas, entre outras profissões

15

Fonte: Jornal do Brasil, edição de 4 de agosto de 2009.
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de baixa qualificação. Os homens suburbanos, por sua vez, têm igualmente
profissões de baixa qualificação: são motoristas (de madame, de ônibus, táxi
ou van); balconistas; funcionários públicos de cargos subalternos; mecânicos
(quase sempre com seus peitos cabeludos à mostra); e bicheiros. A fauna
masculina, além da baixa qualificação, fala com um português precário, tem
maus modos à mesa e é reacionária. Dificultam a ascensão de suas companheiras por sua preguiça ou por temer perder o controle sobre elas, muitas
das personagens femininas ascendem quando um príncipe encantado da
zona sul as resgatam das suas vidas opressivas e atrasadas16. Estas representações são recorrentes na TV brasileira, inculcando estes estereótipos nos
telespectadores, mas nunca é demais lembrar que os estereótipos não são
meras caricaturas, mas uma forma de controle social.

O circuito cultural Off zona sul ou In subúrbio carioca,
como queriam
Mesmo não possuindo o mesmo espaço dos “formadores de opinião”,
como TV e jornais, e não se preocupando em tê-lo, as moradoras e moradores
do subúrbio carioca criaram um circuito próprio para divulgação de suas
produções, como as Lonas Culturais17, que foram criadas pelo ex-prefeito
Luiz Paulo Conde para serem polos de entretenimento. Hoje há dez unidades
espalhadas pelas zonas norte e oeste, onde são produzidos e exibidos espetáculos musicais de artistas consagrados pela grande mídia e localmente. Lá
acontecem também exposições de fotos, saraus, recitais de poesias, lançamentos de livros etc. Entre as várias atrações que por lá se apresentam,
uma das mais conhecidas é a dupla “Bonequinho Vil e Marcão”18. A dupla
que faz uma sátira do “Bonequinho Viu” do jornal O Globo se apresenta nas
16

Os exemplos são inúmeros. Um dos clássicos é a telenovela Pecado Capital, cuja síntese da
trama se encontra disponível em: <http://memoriaglobo. globo. com/programas/entretenimento/novelas/pecado-capital-1-versao/trama-principal. htm>.

17

Para conhecer melhor as Lonas, ver o site disponível em: <http://noticiascultura.rio.rj.gov.
br/principal.cfm?sqncl_categoria=12&nivel_categoria=1>.

18

Algumas de suas apresentações estão disponíveis no YouTube.
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lonas antes de shows, quando falam sobre os acontecimentos do bairro, da
cidade ou do país. Marcão, aliás, Marcus Vinicius, é conhecido como escritor,
produtor, diretor etc. de várias peças, uma das mais conhecidas é O diário de
um magro, uma evidente sátira ao livro de Paulo Coelho. No palco, Marcus
Vinicius se revezava em três personagens: o analista do magro, um menino
que tinha estudado com ele e o médico que, ao fazer o parto, confundiu o
bebê com uma lombriga. Embora não seja conhecido no circuito Off zona
sul, ele é muito popular nas Lonas Culturais.
Outra referência importante de produção cultural no subúrbio carioca é
o Centro Cultural Casa do Artista Independente (Casarti)19. Localizado no
bairro de Vista Alegre, o Casarti possui um rico acervo de produções próprias,
como ciclo de debates, exposições de artes plásticas, além de poesia, música
instrumental, cinema, festivais gastronômicos etc. O Casarti abriga também
alguns dos vários cineclubes da região que exibem filmes de produções
próprias e de diretores conhecidos e promovem debates com diretores que
aparecem por lá para trocar experiências. Um dos cineclubes mais conhecidos da região é o Subúrbio em Transe, que já produziu curtas, médias e
documentários como o premiado Alma suburbana20.
No bairro de Irajá, um dos mais antigos do subúrbio carioca, está o
Instituto Histórico e Geográfico da Baixada de Irajá (IHGBI), iniciativa de
moradores e moradoras dos bairros que fazem parte da Baixada de Irajá,
composta por trinta e quatro bairros. O IHGBI tem como objetivo estudar e
divulgar a história do subúrbio carioca. Atualmente, os membros do IHGBI
vão às escolas da rede pública, promovendo visitas guiadas pelos bairros
da região.21 Uma das importantes ações do IHGBI foi ter dado início ao
Movimento Cine Vaz Lobo, cujo objetivo era impedir a demolição do cinema
para a construção do BRT pela prefeitura. Este cinema é considerado um
marco na região que, como vimos, possui poucos equipamentos culturais,
e foi inaugurado em 1941, tendo a presença da então primeira-dama da
República dona Darcy Vargas. O Cine Vaz Lobo foi até fins dos anos 1960
19

Para conhecer um pouco da Casarti ver: <http://casarti.com.br/>.

20

Para assistir este documentário Alma suburbana, ver: <https://www.youtube.com/watch?v=uM0cXAEPKSQ>.

21

Fonte: Blog do Instituto Histórico e Geográfico da Baixada de Irajá.
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uma das principais referências culturais da região e ponto de encontro da
elite carioca. Apesar da decadência dos cinemas de rua, este resistiu até 1986.
Após a mobilização de moradores, associações comerciais etc., a prefeitura
tombou o prédio e vai transformá-lo em um Centro Cultural. O Movimento
Cine Vaz Lobo contou com a participação da Rádio Bicuda Ecológica, outra
iniciativa importante no subúrbio carioca.
A Rádio Comunitária Bicuda FM22 foi inaugurada em 1996 com o objetivo
de auxiliar o movimento ambientalista na luta para transformação da Serra da
Misericórdia em Parque Ecológico e também a desativação de três pedreiras
que operam na Serra (Barros, 2013). Essa serra é um marco natural da região
suburbana, com cerca de 43,9km2, se estendendo por 27 bairros do subúrbio
carioca. A Rádio Bicuda toca MPB, boa parte dela com artistas da região, e
noticiário com informações do Brasil, da cidade, mas com ênfase no subúrbio
carioca e zona oeste. Sua sede atualmente fica no bairro de Vaz Lobo.
O subúrbio carioca tem algumas academias de letras. Uma dela se situa
em Madureira, Academia Madureirense de Letras, fundada em 1993. A
academia tem por finalidade incentivar atividades intelectuais na comunidade,
realizar intercâmbios culturais com instituições congêneres e organizar concursos
literários23. A outra, fundada no mesmo ano, é a Academia Irajaense de Letras e
Artes, cuja finalidade é a mesma da sua irmã de Madureira. Ambas promovem
concursos de redação nas datas cívicas e datas importantes do bairro, onde
procuram incentivar que estudantes conheçam a história do bairro onde
moram ou estudam.
Outras opções de lazer são os polos gastronômicos, onde há uma grande
variedade de comida que vai desde a cozinha que alguns chamam de sofisticada (culinária internacional) até mais populares como mocotó, feijão amigo,
ensopados, pescados, tripas lombeiras, comida portuguesa e toda a variedade
de petiscos que se convencionou chamar de “comida de botequim”, incluindo
aí os popularíssimos churrasquinhos vendidos na rua. Alguns destes circuitos
tiveram destaque em cadernos gastronômicos de um jornal importante. Há
alguns anos, os cadernos de cultura, eles mais uma vez, insistem em chamar
estes lugares de Baixos, fazendo uma referência ao Baixo Leblon. Alguns
22

Maiores informações sobre a rádio, <http://bicuda.org>.

23

Disponível em: <https://sites. google.com/site/academiamadureirensedeletras/noticias>.
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desses lugares se tornaram local de encontro e são opções de lazer há muito
de moradores que não querem sair de seus bairros ou da região, pois acreditam que lá está o que eles precisam e gostam para o seu lazer: boa música,
boa bebida e boa companhia, ou seja, seus amigos e amigas, vizinhos etc.,
não se furtando de ir a outras partes da cidade.
A despeito das representações que lhes são atribuídas, os moradores e
moradoras têm a sua própria versão do local onde moram. Para eles, é no
subúrbio carioca que está o verdadeiro carioca, é onde os laços comunitários são fortes e ainda existem tradições genuinamente cariocas, algo que
não existiria na zona sul (Carneiro, 1986 e Souza, 2003), tradições como
brincar na rua, cadeira no portão, soltar pipa, balão, pelada, bola de gude etc.,
se encontra o seu verdadeiro espírito (Idem, idem). O verdadeiro carioca, para
eles, seria aquele que conhece bem a sua cidade, aproveitando tudo o que a
Cidade Maravilhosa tem para oferecer, seja no subúrbio, zona sul, zona oeste
ou na Barra da Tijuca, assim, nesse discurso, o subúrbio tem vida própria
e muito das suas criações são produzidas, admiradas e consumidas pelos
próprios suburbanos e alguns moradores da zona sul que se aventuram por lá.
Apesar de bastante idealizada e mesmo estereotipada, esta visão
pretende valorizar um modus vivendi que não se lê no jornal, como diria o velho
samba, entretanto, é sempre melhor deixar que falem por si mesmos, representem
a si mesmos (Said, 2006), desta forma, estes moradores não ficam enredados
nas teias de significados negativos que o establishment, seja ele midiático ou
o próprio poder público, insiste em pontificar. Para alguns politicamente
organizados, para outros, não, se tenta produzir uma representação contra-hegemônica do subúrbio carioca.
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PA R T E 3

Memória e
resistência
nas práticas
do samba

“Escolas de memória”:
saberes e fazeres do samba em madureira
márcia leitão pinheiro

Quando se fala na cidade do Rio de Janeiro, que no ano de 2015 completou
450 anos de fundação, em geral, os guias de viagem e os filmes não deixam
de focalizar as mudanças urbanas, as paragens naturais, o carnaval e alguns
monumentos. Isso fica evidente no texto de Castro (2006) sobre a história
do turismo na cidade, que aborda como, no início do século XX, o porto
do Rio, a porta de entrada na cidade, e as avenidas construídas, expressão
de cidade moderna, figurariam como atração. Em décadas posteriores, a
natureza também foi feita referência para o turismo urbano, aparecendo
em postais e filmes. Se as praias, como a de Copacabana, e os monumentos,
como o Pão de Açúcar tornado patrimônio em data recente, são paragens de
destaques nas narrativas verbais e cinematográficas, outros lugares e manifestações podem ser também relacionados para conhecer o que é produzido
nessa cidade tropical.
Entendo ser relevante um olhar sobre as festividades, as criações
culturais, os saberes e os fazeres coletivos, contribuintes para a tessitura
de pertencimentos, para a delimitação e a caracterização de espaços e que
também a tecem diferentemente, bem como a construção de futuro. O foco
estará, então, nos depoimentos de Priminho da Serrinha, envolvido com a
Escola de Samba Império do Futuro, bem como de Guilherme Vargues e
Fábio Pavão, pesquisadores do samba. Eles integraram a mesa intitulada
“Escolas de memória”, atividade do “III Seminário Afro-carioca — Nos quintais da grande Madureira”, realizado na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), em novembro de 2014.
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Com certeza, os depoimentos se referiram a uma região da cidade um
pouco distante das paisagens turísticas citadas acima, pois centrados na
grande Madureira, norte da cidade do Rio de Janeiro. A mesa possibilitou-nos compreender a especificidade da memória no âmbito do samba ou,
mais precisamente, das escolas de samba, cuja fundação está relacionada às
populações negras e pobres estabelecidas na região. As escolas de samba são
entendidas como “escolas de memória”, pois assim pode-se dar destaque aos
saberes e aos fazeres, à senioridade associada à “velha guarda”, formada por
músicos, cantores e trabalhadores mais antigos, sua relevância para os bairros
da região, o surgimento da “escola mirim”, cujo foco tem sido na formação
cultural de novos integrantes. Também foi dado relevo às práticas utilizadas
para integrar o samba numa sociedade que pouco valorava positivamente as
manifestações populares. Foi apontado ainda como as festividades realizadas
na região têm contribuído para sua inserção no mapa cultural da cidade. Tudo
isso concorreu para conectar os depoimentos sobre as escolas de samba ou as
atividades culturais relacionadas ao samba e como elas cooperam para alterar
a região. Isso, portanto, indicou-me uma refinada construção de espaço, de
produção e uso de criações culturais que até pouco tempo estavam distantes
do discurso oficial sobre a cidade. A gestão municipal atual tem demonstrado
interesse pela região, por seus fazeres e usos para reconstruir seu discurso
sobre a revitalização urbana, vide os projetos do atual Executivo Municipal
desenvolvidos na região de Madureira — construção de equipamentos
urbanos como parque público e biblioteca.
A partir das falas sobre a grande Madureira e o samba, pus-me a indagar
sobre a relevância da memória, entendendo-a como categoria social recorrente nos discursos de indivíduos e grupos (Jelin, 2002). Considerando seu
uso, interessei-me por compreender como, por quem e para quê ela pode ser
mobilizada e compor a escola de samba como espaço cotidiano de atuação
de antigos integrantes e também de aprendizagem e formação de novas gerações, figurando, então, como “escola de memória”.
Recorro aos depoimentos dos integrantes da mesa “Escolas de memórias”, mas não faço uma transcrição de suas falas, assim como não fico restrita
a elas. Sobre a região de Madureira, há informações produzidas pelo governo
municipal, que não devem ser desconsideradas, porém estudos historiográficos sobre a cidade do Rio de Janeiro contribuem para a compreensão da
162
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dinâmica urbana e cultural presentes na construção de espaço, bem como
do samba e das atividades a ele vinculadas. Além disso, menciono a literatura
e a composição musical, porque integram narrativas sobre a localidade e
cooperam para tecer seu retrato. Ainda utilizo materiais videográficos sobre
o samba e a região de Madureira, pois veiculam depoimentos de sambistas
e familiares que explicitam sobre o mundo do samba, como, por exemplo, a
especificidade da “velha guarda” e a relação entre a agremiação carnavalesca
e as juventudes.

Pavimentar o caminho
Diante do título da mesa, os palestrantes explanaram sobre como as
escolas de samba valorizam as imagens pertinentes às experiências do
passado, seus referenciais culturais, entendendo como isso tem efeito sobre
o presente e o futuro, já que os indivíduos, como no caso dos integrantes mais
antigos e também os jovens que iniciam relação com o “mundo do samba”,
podem alterar suas inscrições na sociedade. Ao mesmo tempo, a comunidade
tem suas práticas culturais preservadas, valorizadas, marcando, assim, sua
inserção no espaço urbano. Isso coloca o pesquisador diante de conceitos e
abordagens para que possa se aproximar da relação entre educação, práticas
e ações culturais, vida urbana e memória. Diante disso, busco a seguir apresentar os referenciais que orientam este artigo.
Ao considerar o substantivo escola, ele pode ser relacionado com a
crítica à instituição de ensino apontada como conservadora, pois voltada
ao resultado, ao desempenho e ao êxito auferido — boa nota e aprovação, por
exemplo. Mas ela também pode ser espaço de comunicação, de transmissão
e proximidade entre os saberes, sobretudo, porque compreende relações
sociais entre crianças e adultos — convivências geracional e intergeracional.
Elas, as relações sociais, configuram atividades, compromissos, experiências
(Dayrell, 1996) e, no caso das escolas de samba, têm a ver com a dimensão
de trabalho e cultura: reunião e preparação de festejos, encontros musicais
e gastronômicos, destaque à referência religiosa, conforme os palestrantes.
Tudo isso envolve valorização dos antigos membros e de seus saberes, que
são referências na atualidade, e formação juvenil.
“Escolas de memória”: saberes e fazeres do samba em Madureira
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Nas escolas de samba circulam categorias como “velha guarda”, “escola
mirim”, “futuro”, “tradição”, “passado”, “memória” e elas cooperam para
indagar sobre as imagens e a gestão do curso da vida. Comumente existem
categorias elaboradas para cada ciclo da vida — infância, juventude, velhice
—, mas é necessário cautela acerca da possibilidade de padronização ou
universalidade de cada etapa da vida, porque sua elaboração muda histórica,
social e culturalmente (Debert, 2004).
Quando se fala em grupos de geração, ocorre a implicação de elementos
como costumes e comportamentos para sua caracterização. Assim, a
cronologia é menos significativa para a definição das experiências e dos
comportamentos apresentados, pois, por exemplo, a “velhice” não é mais
definida por aposentadoria e inatividade. Existem iniciativas que expressam
sua reelaboração e compreendem inserção cultural, exercício de sociabilidades, inscrevendo a “velhice” como produtiva. Além de pensarmos sobre
os elementos que contribuem para as experiências geracionais de interação,
possíveis com associações relacionadas com a etnicidade e a religião, por
exemplo (Debert, 2004), as relações intergeracionais não devem ser menosprezadas. Estas, apesar da hierarquização entre as diferenças geracionais,
possibilitam solidariedades horizontal e vertical entre aqueles que participam de algum arranjo sociocultural, como o familiar e o comunitário
(Scott, 2010).
Ao envolver a criação e o uso de saberes e fazeres, as escolas de samba
efetivam e expressam ações coordenadas, cooperações entre os membros,
organizações voltadas à produção e uso de objetos e acontecimentos, em
diálogo com as convenções vigentes no meio artístico, alcançando, assim,
o resultado planejado, viabilizando, então, falar em “mundo do samba”
(Becker, 1977).
Os saberes e os fazeres constitutivos do samba integram o cotidiano de
parte da população da cidade, tendo representantes que historicamente
atuaram não somente numa comunidade, mas na cidade, formando grupos
musicais também dedicados ao carnaval, desfilando em suas ruas, estabelecendo relações com sambistas de outros bairros e interagindo com
intelectuais nacionais e estrangeiros. Se nas primeiras décadas do século XX
havia atmosfera institucional desfavorável, haja vista perseguições policiais
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aos sambistas, estratégia de controle e disciplinamento do espaço urbano e
das práticas culturais, a partir dos anos 30/40, o samba experimentou valorização, integrando a reflexão intelectual acerca da sociedade brasileira e
de sua originalidade cultural, bem como passou a compor, junto à feijoada,
a expressão da nacionalidade1 (Vianna, 1995).
A despeito das interações entre músicos negros e intelectuais brancos
brasileiros e estrangeiros, que visitavam redutos musicais no centro da
cidade, possibilitando discutir que o samba não estaria relacionado exclusivamente à população negra e pobre (Vianna, 1995), pode-se perguntar:
o que acontecia nos subúrbios do Rio de Janeiro? Se o samba era desvalorizado, cultural e socialmente, houve entre os anos 1920/30 a elaboração
de práticas por afro-brasileiros pobres e dispostos a consolidar a atividade
carnavalesca por eles iniciada. Pode ser citado o cuidado com a vestimenta
a fim de demonstrarem participação numa esfera de moralidade e não de
malandragem, conforme fizeram os fundadores da Escola de Samba Portela
(Candeia e Isnard, 1978). Outro momento: a concepção da escola de samba
como espaço de atuação comunitária, sendo, muitas vezes, relacionada a
espaço de lazer, de exercício de sociabilidade. Mas não somente isso, pois
também vigora como espaço de atração de crianças e jovens dos subúrbios,
sendo alternativa às condições de vulnerabilidades, formação de integrantes
e valorização das práticas culturais afro-brasileiras, como será visto adiante.
Como expressão da cultura brasileira, as manifestações próprias do
carnaval apresentam formas de sociabilidade e relações de poder. Há escolas
de samba que estabelecem relações com esferas econômica e política, outras,
por sua vez, posicionam-se de modo mais independente e são capazes de
elaborar e apresentar práticas que podem incidir sobre os âmbitos socioculturais, políticos ou econômicos (Santos, 1997). Portanto, a partir desta
característica, interesso-me por aquilo que constitui a criatividade em agir
numa sociedade caracterizada por desigualdades.

1

A transfiguração e apresentação do samba como estilo musical nacional não constituiu
fenômeno ímpar, pois no Brasil tornou-se prática a interpretação de traços e objetos como
africanos e consequente relevância para a definição de “objetos negros” e sua apropriação
por discursos realizados por intelectuais, políticos e populares (Sansone, 2002).
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Para refletir sobre as práticas culturais empreendidas no mundo do
samba, recorro ao vocábulo tática, pois possibilita falar sobre aquilo que
emerge nos espaços de poder do outro, daquele que produz estratégias —
o governo, o Estado —, posto resultado de utilização das coisas e de estar
relacionada ao jogo de relações e usos por parte daqueles que não detém
as forças de previsão e atuação racional. Contudo, são capazes de produzir
práticas cotidianas, uso criativo dos espaços e da cultura em desafio à disciplina, inscrevendo mudanças, novos sentidos a partir de ações locais (De
Certeau, 2008).
O termo memória pode ter registro individual e ser tomado como
próprio desse âmbito da vida, mas também resultado do coletivo, dimensão
basilar para aquela. Ela remete às experiências, àquilo que assegura adesão
e percepção de continuidade de um grupo. Enquanto a história é uma
textualização do sucedido, obedecendo a periodização, a memória coletiva é constituída por fluxos de memórias dos grupos de uma sociedade,
configurando imagens do passado, experiências e referências para o seu
reconhecimento, que pode experimentar mudanças e essas também serão
compartilhadas como memória (Halbwachs, 2006).
A memória coletiva não é natural e sim uma construção ou reconstrução
que pode ser realizada pelo Estado, que apresenta narrativa sobre a nação,
e também por diferentes grupos. Alguns poderão utilizá-la como força de
coesão, conforme apontou Halbwachs, outros podem mantê-la na condição
de indizível por experiência de vergonha, perseguição ou medo — como as
vítimas de crimes de guerra. Ela também pode ser colocada na esfera do dizível
diante da construção da “verdade” que demandará produção de testemunhos
acerca de práticas sociais e políticas em vigor por algum período histórico.
A memória está, portanto, na escala da comunicação, podendo vigorar no
interior de formalidade ou compor “comunicação informal”2. Se voltada à
estabilidade, se integrada pelo heterogêneo, isto é, por memórias dos grupos
2

Não quer dizer que o indizível permanecerá nessa condição, pois pode haver alterações sociais e políticas que favoreçam sua passagem para o fluxo do comunicado amplo,
contribuindo para compor um estado oposto à exceção política. Assim, pode-se falar na
Comissão da Verdade, que mobiliza “vítimas”, associações e especialistas, e contribui para
complexificar o campo da memória para compor a “verdade”, haja vista as experiências que
emergem da clandestinidade, do medo para confrontar o estabelecido pelo poder político.
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subalternos, a memória coletiva, portanto, não tem como ficar alocada fora
do campo político-ideológico. Trata-se da existência, quer seja do que prima
pela uniformidade, quer do heterogêneo, daquilo colocado por grupos cujas
memórias passam a ser explicitadas na sociedade com diferentes formas
expressivas e acompanhadas por suas reivindicações (Pollak, 1989).
A memória não pode ser vista como dimensão destinada a submeter ou
a ocultar algo ou alguém. Ela pauta a manifestação, a publicização, o reconhecimento e a identificação de um grupo e suas experiências, estando isso
ligado também ao futuro. No caso, a transmissão e a aprendizagem, além
de estarem pautadas pela identificação, devem estar relacionadas com o
reconhecimento dos testemunhos sobre o passado, bem como a realização
de reinterpretação, de releitura diante da vivência em diferente contexto
temporal e social (Jelin, 2002).
Em seu agir, a memória é componente envolvido na alteração de lugar,
bem como por não ser algo pronto, estagnado, quase um fóssil ou “relicário”,
está igualmente apta a ser alterada. Isso acontece à medida que encontra o
outro porque a narrativa sobre o tempo para um outro configura uma relação
que é, portanto, a arena para o seu desenvolvimento e também para as transformações, as intervenções feitas no presente já que o passado não é o seu
único lugar (De Certeau, 2008).
O tema do artigo abrange saberes e fazeres há muito em circulação, que
fazem parte das vivências dos integrantes, caracterizam as escolas de samba
porque fazem parte da “consciência do grupo” (Halbwachs, 2006, p. 102),
sendo compartilhados também por diferentes gerações. Esse acervo aparece
como relevante para as ações presentes e futuras, bem como para o vínculo
geracional e para o vínculo intergeracional, significativos para a condução
da escola de samba. A herança cultural não se transmite naturalmente, mas
a partir de um trabalho que abrange a aprendizagem realizada na escola de
samba, fazendo-a também espaço de memória, haja vista as lembranças,
narrativas acerca dos saberes e dos fazeres que têm sido construídos, dos
antepassados e seus feitos, dos atos e emoções compartilhados. Estes são
relevantes porque não testemunham somente sobre o passado, porque
cooperam para “expectativas de futuro”, pois a transmissão e a aprendizagem não devem estar pautadas pela repetição ou memorização e sim que
seja reflexiva (Jelin, 2002, p. 120).
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Madureira: deslocamento espacial e criação cultural
A região de Madureira compreende 13 bairros3 e 372.555 residentes,
contando forte atividade comercial, sendo referência o Mercadão de
Madureira, localizado no bairro de mesmo nome. Em geral, a região conta
com cinco escolas de samba, sendo três do principal grupo, uma do grupo
mirim e outra, situada no bairro de Vaz Lobo, que foi rebaixada à condição de
bloco carnavalesco.4 Na região são realizados: feira gastronômica de origem
afro-brasileira, diversos bailes, encontros de sambistas e atividades musicais
nas escolas de samba. Em especial, Madureira, o bairro, registra três escolas
de samba — Portela, Império Serrano e Império do Futuro —, sendo ainda
reconhecido como localidade para a circulação de blocos carnavalescos,
inclusive aqueles oriundos de áreas próximas.
Madureira e os outros bairros que integram a região de mesmo nome
estão localizados no denominado “subúrbio”5 da cidade do Rio de Janeiro,
topônimo que tem sido relacionado ao desqualificado, ao serviço ferroviário,
instalado no século XIX (Moura, 1985), e ao aglomerado de trabalhadores.
O “subúrbio” figura na literatura como “refúgio de infelizes”, haja vista o
abandono do poder público, conforme Lima Barreto (1978) registrou nas
primeiras décadas do século XX — conto publicado postumamente em
1948. Para o escritor, os “infelizes” seriam os operários, os militares de baixa
patente, os pequenos funcionários públicos, e aqueles que realizavam atividades para assegurar algum rendimento diário. Seriam, então, todos que:

3

São eles, Madureira, Cascadura, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Campinho, Cavalcante,
Engenheiro Leal, Honório Gurgel, Marechal Hermes, Quintino Bocaiúva, Rocha Miranda,
Turiaçu, Vaz Lobo.

4

Rodolfo Mageste — União de Vaz Lobo lança enredo nesta sexta-feira para comemorar
aniversário, in: O Globo, disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/bairros/uniao-de-vaz-lobo-lanca-enredo-nesta-sexta-feira-para-comemorar-aniversario-13443768>. Acesso
em 20/08/15.

5

No Rio de Janeiro, o termo “subúrbio” é aplicado para definir específico espaço próximo
ao centro da cidade, com residências populares e algum serviço de transporte como, por
exemplo, o ferroviário, caracterizando localidades sem prestígio (Fernandes, 2011). Além
disso, o “subúrbio” tem sido associado a um modo considerado em contraste com a “zona
sul”, região vista como expressão da modernidade (Carneiro, 2009).
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[...] Perderam o emprego, as fortunas; os que faliram nos negócios,
enfim, todos os que perderam a sua situação normal vão se aninhar
lá; e todos os dias, bem cedo, lá descem à procura de amigos fiéis
que os amparem, que lhes deem alguma coisa, para o sustento seu
e dos filhos.

A referência feita por Lima Barreto ao “subúrbio” como local de abrigo
nos remete à mobilidade espacial de famílias, estando isso relacionado ao
período das destruições e reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, que
eliminou moradias populares (Chalhoub, 1996). Com isso, muitos foram
para os morros nos quais fixaram moradias incipientes6, outros seguiram a
expansão da cidade para o norte, haja vista a busca por locais de residência
em núcleos surgidos na extensão das estações ferroviárias, que começaram
a ser instaladas em fins do século XIX7, com o desmembramento de fazendas
e surgimento de chácaras, entre os séculos XIX e XX, atraindo a população
de baixa renda (Ribeiro, 2003).8

6

A destruição de moradias populares, conhecidos por cortiços, foi aprovada por médicos
sanitaristas já que as moradias estavam fadadas ao desaparecimento, pois vistas como
espaço de proliferação de doenças e de vícios. No governo do prefeito Barata Ribeiro, no
século XIX, aconteceu o desmanche do cortiço “Cabeça de porco”, localizado no centro da
cidade, sendo iniciativa de destruição para a renovação da cidade. A demolição, elogiada
pela imprensa, tem sido apontada como a origem da ocupação do morro da Providência
ou morro da favela, haja vista que muitos moradores expulsos acorreram para o morro
próximo, que já contava algumas casas e a dona do cortiço era proprietária de lotes na localidade. Portanto, estaria aí o início da favela na cidade (Chalhoub, 1996; Vaz, 1994; Valladares, 2000).

7

O trecho Leopoldina (inicialmente denominado Rio de Janeiro Northern Railway
Company), em funcionamento a partir de 1886, resultou nas estações de Parada de Lucas,
Vigário Geral, Penha, Brás de Pina, Cordovil, Olaria, Ramos e Bonsucesso. Da Linha de
Ferro Melhoramentos, instalada em 1893, surgiram as estações de “Mangueira a Deodoro;
cinco anos depois, foram inauguradas as estações de Vieira Fazenda, Del Castilho, Magno e
Barros Filho” (Brasil, Gerson apud Moura, 1985, p. 58).

8

Aquilo que se convencionou denominar por “subúrbio” não era uma região abandonada,
pois se tratava de área rural, com arrendamento de terras e que desde o século XVII constituía a freguesia do Irajá, que foi desmembrada em quatro áreas entre os séculos XVII e
XVIII. Os engenhos ali localizados produziam e encaminhavam para a cidade produtos
como açúcar, cereais, frutas e carne, por exemplo. No século XVIII, a freguesia do Irajá,
formada por extensa área que compreendia Madureira e outros bairros, contava lugares de
venda de produtos, bem como moradores brancos e negros alforriados (Ribeiro, 2003).

“Escolas de memória”: saberes e fazeres do samba em Madureira

169

Antes da saída do centro do Rio de Janeiro para regiões que passavam a
constar no mapa da cidade, como o bairro Cidade Nova9, interessa evidenciar elementos que contribuíram para a atração de migrantes e imigrantes,
relevantes para a diversidade cultural e política da cidade. Após a abolição
da escravatura, o Rio de Janeiro figurava como principal cidade do país,
podendo ser contado o adensamento de imigrantes, sobretudo, italianos
e portugueses, que passaram a disputar atividades ocupacionais com os
negros. Enquanto estes se posicionaram nas atividades pertinentes ao cais
do porto, aqueles passaram a ocupar postos de trabalho com o incremento da
produção industrial têxtil, no comércio e na construção civil (Moura, 1985).
A cidade era vista como exemplo de modernidade com a condução de
regeneração urbana que envolveu obras estruturais e disciplinamento do
espaço e da população com atuação de sanitaristas e policiais, situações
componentes do ideal de urbanidade. Antes de empurrar a população para
áreas distantes, houve a operação de alteração do espaço urbano a partir da
década de 1870 — obras de esgoto e abastecimento de água —, bem como
construções residenciais distantes do centro da cidade, definição de área de
trabalho comercial — integrada por lojas e contando ainda com a presença de
“quituteiras ambulantes” e outros serviços oferecidos nas ruas (Rodrigues,
2009).10
Havia pressão populacional nas áreas mais antigas, contando com
residências transformadas em moradias coletivas, que no final do século
passaram a ser vistas como inadequadas para o projeto de cidade. Em 1892, o
Rio de Janeiro adquiriu autonomia administrativa e, como Distrito Federal,
teve Barata Ribeiro como primeiro prefeito. Este realizou obras públicas,
investiu na vigilância sanitária e no combate às moradias coletivas. Na virada
9

Bairro que surgiu, no século XIX, em decorrência de aterramento de áreas alagadiças, arruamentos e com edificações para a moradia e abertura de chácaras, a partir de 1811. Contudo,
com a expansão da cidade em direção à parte sul, residências presentes no Cidade Nova
passaram a funcionar como “moradias coletivas”. Sua contiguidade com o centro possibilitou a formação de área de residência de trabalhadores, negros ou não (Moura, 1985, p. 56).

10

Tinhorão (2005), ao discutir a produção de sons no ambiente urbano e a contribuição
da figura conhecida por “homem dos sete instrumentos”, remetendo ao período final do
segundo Império, cita a proibição de venda de laranjas por uma mulher negra de nome
Geralda (também conhecida por Sabina) diante da Faculdade de Medicina, tendo a polícia
alegado a sujeira que considerava resultar da atividade comercial por ela realizada.
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para o século XX, a prefeitura efetuou a “planta cadastral” a fim de esquadrinhar a cidade e melhor estabelecer ações de controle e regeneração urbana.
Em 1903, Pereira Passos passou às obras de vulto com a finalidade de apagar
o traço colonial da cidade e, ao mesmo tempo, fazê-la moderna a partir de
inspiração europeia. Além de construção de avenidas, como a Central, o porto
foi ponto de atuação técnica — representada por Lauro Muller, cujo grupo
equacionava reforma ao capital estrangeiro — e não somente cultural, como
vislumbrava Pereira Passos. Com o direcionamento técnico, as obras do porto
buscaram fazê-lo adequadamente ao atracar de embarcações, integrando a
proposta de modernidade. Por fim, deu-se a derrubada das casas coletivas, de
prédios coloniais, e alteração de pequenas ruas11 e muitos moradores foram
para a Cidade Nova, perto do centro e daquilo que se convencionou chamar
por “subúrbio” (Rodrigues, 2009; Moura, 1985).
A cidade do Rio de Janeiro havia recebido contingentes de europeus, de
negros escravos e livres, antes e depois da abolição, com conhecimentos
musicais e cerimoniais.12 A fusão cultural possibilitou elaborações musicais
que não ficaram restritas às comunidades negras, posto a interação com as
formas musicais de origem europeia, sendo o resultado encontrado nas salas
populares de divertimento musical. Os locais e os moradores, sobretudo
aqueles com domínio musical, corroboravam a invenção sonoro-musical,
bem como sua circulação pela cidade (Barros, 2000; Moura, 1985).
Para falar do surgimento do samba e da escola de samba, além dos estabelecimentos comerciais existentes na cidade, a presença de músicos e a
criatividade em fundir e apresentar novas elaborações musicais, relevante
ressaltar a contribuição das comunidades negras — com integrantes há muito
presentes na cidade: africanos, baianos, maranhenses. O conhecimento
11

Para a construção de avenida, como previsto no plano de regeneração urbana, foram derrubados 700 prédios que serviam de moradia para a população trabalhadora. Por determinação do setor de saúde pública, quase 600 outros prédios e 60 casas foram demolidos. No
bairro da Saúde outras casas foram demolidas e parte de seus moradores também se refugiaram na Cidade Nova, na nascente favela e no “subúrbio” (Moura, 1985).

12

Algumas práticas musicais relacionadas ao samba podem ser listadas, por exemplo: o jongo,
integrado por canto e dança e ligado à esfera religiosa; o caxambu, também com conotação
religiosa e utilização de específicos instrumentos de percussão — tambores denominados
agomapita, caxambu e candongueiro; e o partido-alto, que surgiu nas “rodas de batucada”
(Candeia e Isnard, 1978).
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religioso, musical e a capacidade de aglutinação caracterizaram essas comunidades — presentes em áreas como Gamboa, Saúde, próximas ao porto,
e Cidade Nova, bem como favoreceram o destaque de alguns vultos, por
exemplo, as “tias” oriundas da Bahia. Essas tiveram proeminência nas comunidades negras, fosse por conhecimento religioso, fosse por estabelecimento
de relações de solidariedade e sociabilidade. As tias fomentaram entre as
mulheres a iniciativa de trabalho coletivo — culinária, costura e aluguel
de roupas (Moura, 1985), que pode ser considerada uma tática, fosse pela
organização de atividades sociais ou festivas, relacionadas ao candomblé e
a grupos carnavalescos (Barros, 2000).
Sobre as festas, João da Baiana, músico reconhecido na cidade, registrou
que as festas de tia Ciata, proeminente doceira e sacerdotisa da religião de
matriz africana, duravam dias, com comida, bebida e música, e eram feitas
para comemorar algum feito, algum “acontecimento”, reunindo aqueles
considerados “mais moços”, como os sobrinhos dela e o próprio João da
Baiana, que tocava pandeiro, e o “povo de origem”, provavelmente africanos
e a primeira geração de baianos migrantes. Tais encontros festivos explicitavam ações que passavam por interações geracional e intergeracional,
sendo que esta resultava em aprendizado e posicionamento político. Um
efeito teria sido a fundação do bloco carnavalesco “Deixa Falar”, ocorrida no
final da década de 1920 —, já que valia não se submeter aos valores e práticas
culturais dos setores dominantes (Moura, 1985, p. 82).
A convivência religiosa e festiva foi fonte de informação e ligação entre
os negros, pois:
Grande parte do povão carioca que se desloca do cais pra Cidade
Nova, pro subúrbio e pra favela, predominantemente negro e mulato, também se organiza politicamente, em seu sentido extenso, a
partir dos centros religiosos e das organizações festeiras (Moura,
Idem, p. 94).

Essas comunidades negras, diante do “projeto modernizador” desenvolvido na cidade, terminaram por se alojar no bairro Cidade Nova, nas favelas
ou no chamado “subúrbio” como Madureira e Baixada Fluminense (Barros,
2000). Isso não aconteceu como uma debandada de indivíduos sem lugar e
sem participação em alguma rede de relações sociais, pois as casas religiosas
172

PA R T E I I I | M E M Ó R I A E R E S I S T Ê N C I A N A S P R ÁT I C A S D O S A M B A

e as atividades festeiras apareciam como eficazes suportes para as vidas que
se realizavam no centro e nas localidades próximas ou distantes.
O samba e as escolas de samba na região de Madureira guardam, então,
relação com a musicalidade de matriz africana cultivada na área central da
cidade e bairros contíguos, bem como a religiosidade. Mas antes da migração
do centro da cidade para Madureira, cuja estação de trem foi inaugurada na
última década do século XIX, a região já contava com a presença de negros
que trabalhavam nas fazendas, sendo que no século XIX alguns foram alforriados, antes de 1888, como aconteceu na fazenda de Carolina Machado.
Nessa área da cidade, já havia a produção de práticas musicais também feitas
presentes nas canções que circulavam em espaços domésticos e comerciais
(Ribeiro, 2003).
“Refúgio” ou abrigo, não importa o vocábulo e sim que a região registrava
a presença de negros e seus descendentes, assim como recebeu aqueles que
saíram do centro da cidade, com as reformas urbanas, outros que se movimentaram no interior da freguesia do Irajá a fim de assegurar proximidade
entre os grupos familiares e também negros migrantes de outras cidades do
estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, do Maranhão. Também
se instalaram comerciantes, militares e funcionários públicos que podiam
arcar com o custo da viagem. Esse deslocamento da cidade para os seus
limites foi adequado para a composição de diversidade cultural, política
e econômica que configurou a região de Madureira (Rodrigues Jr., 2008;
Ribeiro, 2003; Moura, 1985).
Se na literatura o “subúrbio”, como no caso de Madureira, figura como
lugar de “infelizes”, nas narrativas de sambistas outro cenário tem sido apresentado. Entre os compositores do mundo do samba, tem sido louvado em
canções como lugar de carnaval, de brincantes felizes e não dependentes de
dinheiro, atraindo participantes de outros bairros; além da capacidade para
o trabalho, manifestações musicais são também apontadas como características da região, que é referência por tradição e referência religiosa, como
registram as composições “Vou sambar em Madureira”, de Haroldo Lobo/
Milton de Oliveira (1946), e “Meu lugar”, de Arlindo Cruz/Mauro Diniz
(2012), respectivamente.
No caso, vale falar sobre o “subúrbio” como local de moradia e também
como construção e, nesse caso, entre os sambistas e autores, que também são

“Escolas de memória”: saberes e fazeres do samba em Madureira

173

seus moradores, aparece como local de amizade, de reciprocidade e solidariedade. Não à toa, Lima Barreto registrou que no subúrbio seus moradores
saíam à “procura de amigos fiéis que os amparem”. A garantia da sobrevivência, o apoio para a instalação em moradias consta nas narrativas sobre
o adensamento da região, com composições relacionais que extrapolavam
a consanguinidade e relacionadas por trabalho, festividades nos quintais,
cerimônias religiosas13 e, muitas vezes, casamentos — capazes de fortalecer
os laços já estabelecidos (Ribeiro, 2003).
A mobilidade espacial, a moradia, os laços sociais criados e mantidos são
elementos que integram a narrativa sobre o samba, que contou com rede de
sociabilidades intra e interbairros caracterizada por laços de parentesco,
religioso e festivo, com sambistas do bairro do Estácio em visita às festas
nos quintais de casas de Madureira. Isso tem sido dito sobre as escolas e
os blocos, estando estes na origem daquelas, como se pode ver quando se
fala nas escolas de samba Portela14, localizada em Oswaldo Cruz, e Império
Serrano15, presente em Madureira — as duas maiores da região (Pavão, 2005;
Ribeiro, 2003).
Relacionadas às camadas populares, as escolas de samba, em geral, caracterizam-se por alterações, por inovações sempre pertinentes ao “seu tempo”,
sendo capazes de apreender aquilo com o que se deparava historicamente
13

As festas realizadas em residências, que, por vezes, duravam dias, como aquelas elaboradas
por dona Esther, fundadora do cordão “Estrela Solitária”, em Oswaldo Cruz, também por
dona Neném, cuja mãe, apontada como uma “negra africana”, realizou o batismo da Escola
de Samba Portela. Havia ainda as reuniões de jongo e caxambu na casa de Napoleão, pai do
sambista Natal, que contava com a presença de sambistas do bairro do Estácio (Candeia e
Isnard, 1978).

14

A organização da Escola de Samba Portela passou por amizades e fundação de blocos que
contavam com parcerias como, por exemplo, aquela entre Paulo da Portela, que chegou à
região em 1920 proveniente do bairro do Estácio, Antônio Caetano, vindo do vizinho Quintino, e Antônio Rufino, originário de Juiz de Fora, e se fixou na vizinhança também em
1920. O encontro resultou no bloco “Baianinhas de Oswaldo Cruz”, em 1922, e o “Conjunto
Carnavalesco Oswaldo Cruz”, em 1926. Em 1935, apresentaram o “Vai Como Pode”, que
depois passou a se chamar “Portela”, em 1936 (Candeia e Isnard, 1978).

15

Fundada em 1947, a Escola de Samba Império Serrano surgiu com a participação de grupos
familiares que chegaram à região e integraram um núcleo residencial na encosta de um
morro, por volta da década de 1920, e envolvidas com organização de festas e de blocos de
carnaval, como, por exemplo, “Primeiro de Nós”, “Dois Jacarés”, “Três Jacarés” e “Bloco da
Lua” (Ribeiro, 2003).
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(Cavalcanti, 1994). Priminho nos apresenta isso muito bem quando fala sobre
a Escola de Samba Mirim Império do Futuro, criada em 198316, com o objetivo
formativo de crianças e jovens, sendo isso atrativo e não o tráfico de drogas
que, segundo Priminho, consolidava-se na região. Pavão quando enfatiza a
“velha guarda”, surgida em 1970 na Portela, aponta para sua contribuição
para o bairro de Oswaldo Cruz e ainda para que as iniciativas culturais e
comunitárias ligadas a ela e ao bairro sejam vistas como autênticas.

Velha Guarda: tradição, conhecimento e futuro
A gastronomia, a bateria e a “velha guarda” são âmbitos na escola de
samba reconhecidos pela preservação de saberes e fazeres. Nelas podem
ser encontradas ações voltadas à preservação das “matrizes culturais”, de
sua memória (Theodoro, 2014).
O ponto comum entre os palestrantes foi o de a “velha guarda” voltar-se
a lembrar, a transmitir conhecimentos forjados por tantos integrantes,
sobretudo, os fundadores. Os temas da transmissão de conhecimento e de
formação estiveram presentes, fazendo-se referência ao passado, à centralidade das figuras fundadoras e de residentes nas comunidades e detentores
de saberes religioso e musical. Isso tem estado presente em muitas das atividades contemporâneas. Assim, é adequado entendermos o que é a “velha
guarda”, o que a caracteriza, bem como sua ligação com o futuro e como está
relacionada à memória.
Comumente tem sido destacado que a formação denominada “velha
guarda” teria surgido, em 1970, por iniciativa do cantor Paulinho da Viola,
integrante da “ala dos compositores da Escola de Samba Portela” e defensor
do projeto tradicionalista — uma escola e seus desfiles deveriam estar

16

Depois do caminho trilhado pela Escola de Samba Império Serrano, outras escolas estimularam a formação de escolas mirins e atualmente no carnaval da cidade do Rio de Janeiro
participam 17 agremiações mirins e vigora a Associação das Escolas de Samba Mirim, em
atuação desde 2003. Disponível em: <http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/Texto/Cidade/
Talentos-mirins-renovam-cultura-e-promovem-inclusao-no-samba-15533.html#.VcUAavlViko, consulta em 07/08/15>.
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atentos à autenticidade, pois sem intervenção de agentes externos ao mundo
do samba.17 O cantor buscou reunir antigos compositores para a gravação
de algumas de suas composições e, a partir disso, teria surgido a formação
conhecida por “Velha Guarda da Portela Show” que, como o nome indica,
passou a realizar apresentações musicais fora do período de desfile carnavalesco: nos quintais de Oswaldo Cruz, casas de espetáculo no Brasil e no
exterior (Rodrigues Jr., 2008).
A denominação “velha guarda” já estava em circulação no mundo do
samba, pois as primeiras escolas criadas na cidade apresentaram suas “alas
da Velha Guarda”, entre 1950/60. Seus componentes, presentes nas escolas
desde a fundação, participavam no carnaval na “comissão de frente” ou no
encerramento de desfile, despedindo-se do público (Theodoro, 2014).
Contudo, na década de 1920, alguns sambistas, como, por exemplo,
João da Baiana, Donga e Pixinguinha, teriam criado o “Conjunto Guarda
Velha”, que não somente primava pela preservação de sua manifestação
artística, assim como acompanhava alguns cantores. Em fins da década de
1940, surgiu o programa de rádio “Pessoal da Velha Guarda”, sendo escrito
e apresentado pelo radialista Almirante e tendo Pixinguinha como diretor
musical. O programa estava voltado a ser um espaço no qual os interessados,
segundo Almirante, “apreciam a nossa música de ontem e de hoje”. Além da
“valorização da memória da música popular”, visava estabelecer “referências
estéticas” para a “identidade da música brasileira”.18 Na década seguinte,
Almirante organizou o “Festival da Velha Guarda”, com participação de
Pixinguinha e Donga, e ainda aconteceu a gravação de dois long plays (LPs),
tendo o último o título “Carnaval da Velha Guarda” (Theodoro, 2014).
17

Paulinho da Viola, compositor, cantor e integrante da Escola de Samba Portela, situada
em Oswaldo Cruz, observa no filme “Mistério do Samba”, de Lula Buarque de Hollanda
e Carolina Jabor (2008), “eu acho que as coisas da gente, a gente tem que conservar, a
gente tem que saber a origem delas, a gente tem que procurar saber. Isso foi uma coisa que
aprendi cedo; a admirar o pessoal que tinha uma história... Você ouvir o pessoal dizendo,
assim: ‘isso aqui não tem memória’, ‘Brasil não existe’, ‘Brasil não tem tradição’. Eu nunca
concordei com isso não”.

18

Anna Paes — Almirante e o “pessoal da Velha Guarda”: memória, história e identidade
na música brasileira, disponível em: <http://www.mis.rj.gov.br/blog/almirante-e-o-pessoal-da-velha-guarda-memoria-historia-e-identidade-na-musica-brasileira-1a-parte/>.
Acesso em 08/08/15.
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Se o grupo musical “velha guarda” surgiu na Escola de Samba Portela,
atualmente cada escola de samba conta com um grupo assim denominado
e voltado à realização de apresentações musicais, sendo sua musicalidade
entendida como “tradicional”. Em geral, a “ala Velha Guarda” conta com
integrantes mais antigos, os mais experientes da escola de samba, especificamente aqueles que vivenciaram de algum modo o seu “passado”,
contribuindo e participando com seus ofícios dos desfiles carnavalescos
(Rodrigues Jr., 2008). Estes componentes seriam considerados os “antigos
baluartes” das agremiações devido ao conhecimento adquirido no/ou aplicado no mundo do samba (Candeia e Isnard, 1978, p. 78).19
O carnavalesco Fernando Pamplona, diante da questão sobre “modernização” das escolas de samba e “tradição”, destacou o seguinte sobre a “velha
guarda”:
[...] É a única coisa pura, a coisa tradicional, a única coisa samba que
as escolas possuem hoje. Única. Por que o resto se compra, compra-se ritmista, compra cantor, puxador, sai de uma escola vai para outra, compra compositor. Salgueiro já comprou o Darcy da Mangueira para fazer composição pro Salgueiro. A velha guarda, não, a velha
guarda é a única coisa que mantém o patrimônio cultural, histórico,
verdadeiro da comunidade. É por isso que a velha guarda é pura,
olha para a cara deles. Você não vê nenhum deles rindo de graça,
não. É por isso que eles são velha guarda. Para mim a única coisa que
resta pura de verdade, mesmo tempo o carnaval sendo modernizado, inclusive eles na roupa que vestem, é a velha guarda. Acabou.20

19

Em geral, a idade, a cronologia, não parece ser critério de participação na ala e no grupo
musical e sim a experiência, o conhecimento, a atuação no interior da escola e do carnaval.
Em especial, a participação no “Conjunto Velha Guarda” não parece ser definido também
pela idade e sim por indicação de algum membro ou por relação de parentesco (Rodrigues
Jr.: 2008).

20

Depoimento presente no “Programa Brasil Especial”, disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=tvz7kkhiGwA>. Acesso em: 10/08/15.
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Sobre a especificidade da “velha guarda”, a Associação da Velha Guarda
das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (AVGES-RJ), fundada em 198321,
que integra o mundo do samba, ostenta um hino que diz ser a ala “a espinha
dorsal do samba”, tendo a participação de trabalhadores, como se pode ver
em suas estrofes:
Sou velha guarda
Já provei pro mundo inteiro que sou bamba
Sou velha guarda
A espinha dorsal do samba
[ refrão]
Fui mestre-sala, diretor e ritmista
Já puxei corda pra desimpedir a pista
Já corri da polícia, sem ser marginal
Já esquentei surdo com folha de jornal
E apesar de tudo eu estou numa boa
A velha guarda é o samba em pessoa
Já fui carpinteiro, serralheiro e artesão
Até a minha casa já serviu de barracão
Já dei muito tapa em otário vacilão
Só pra defender meu pavilhão.
Já namorei passista, mulata e porta-bandeira
Fui apaixonado por baiana e costureira
E essa juventude que começa a desfilar
Será a velha guarda de amanhã.
[ refrão]

Quando se fala em “tradição”, considera-se a “ala da Velha Guarda” a
“espinha dorsal do samba” e Sérgio Cabral demarcou sua relação com a
memória. No programa “Roda Viva”, em 1997, teria informado que aqueles

21

A AVGES foi criada por integrantes de 07 escolas de samba: Portela, Salgueiro, Mangueira,
Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos do Cabuçu, Beija-Flor e Vila Isabel. A
associação afirma buscar “preservar suas tradições, defender seus interesses, com a finalidade de ter um espaço onde pudessem colocar suas ideias, suas experiências e seus conhecimentos em prática”. Além de instituir a Sala Guardiões da Memória do Samba, em 2014.
Informações disponíveis em: <http://velhaguardarj.blogspot.com.br/p/blog-page.html>.
Acesso em 08/08/15.
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preocupados com essa dimensão constituiriam a “minoria” nas escolas de
samba e estariam sempre na “oposição”, talvez no sentido daqueles que
viviam o cotidiano da agremiação, sendo capazes de abdicações para sua
construção e afirmação. Assim, citou dois casos envolvendo personagens
da Escola de Samba Império Serrano: Acyr Pimentel, ex-vice-presidente,
e Conceição, costureira da escola. O primeiro dedicou parte de sua vida à
escola, impactando sua profissão e sua família; a segunda cumpriu por anos
com as exigências pertinentes à entrega das fantasias para os desfiles, tendo,
certa vez, por cansaço, não realizado o que mais gostava: desfilar.
Esses possuidores de conhecimento seriam, então, peças-chave para o
mundo do samba e para o carnaval. Além do domínio de algum saber, os componentes da “velha guarda” estariam relacionados com as figuras dos fundadores
e com a história do samba. Esta seria marcada por perseguições policiais às
práticas culturais das camadas populares, como aconteceu com o samba por
ser relacionado com a vadiagem. Também são citadas as dificuldades dos anos
iniciais quando a sede de alguma escola de samba poderia ser a casa ou o quarto
de algum componente (Candeia e Isnard, 1978). Os depoimentos de Cabral,
de Pamplona, bem como as estrofes do hino explicitam que o grupo musical
“Velha Guarda” e a “ala da Velha Guarda” são constituídos por qualidade
moral. Isto fica evidente por serem vistos como mantenedores da “tradição”
e também pela fidelidade à escola de samba e à comunidade, não participando
de uma circulação profissional devido interesses financeiros.
O envolvimento da “velha guarda” com a comunidade não é definido
somente pela ligação com o passado, pois ela tem sido relacionada com atividades voltadas para o futuro. A descrição da “velha guarda”, seja ala, seja
conjunto, como “espinha dorsal do samba” é significativa já que tem atuado
na agremiação com o exercício de ofícios profissionais. Não ser inativo é
manter-se forte, ser esteio para a escola de samba e exercer atividades,
estando isso ligado à relação com os da mesma geração, os integrantes da
ala e/ou conjunto.
Se a “velha guarda” tem por característica o conhecimento e a relação com
a memória do samba e da escola de samba, isto, por sua vez, não a faz depositária ou parte do acervo exposto durante o carnaval. Seu lugar é relevante
porque envolvida com a memória da escola, que têm destaque na formação
das gerações mais novas.
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Podemos considerar a convivialidade, que ressalta a oralidade, para a
transmissão de conhecimento e da memória. Isso é expresso por uma componente da “ala Velha Guarda” da Portela ao falar sobre o “miudinho”, certo
passo de samba.22 Com a voz calma, diante de um grupo de crianças sentadas,
explica a coreografia, a história do samba e sua prática de passista:
O Paulo da Portela foi o meu professor porque ele fazia o miudinho
pra deixar muita gente com água na boca. Então, vocês vão aprender
a dançar o miudinho. Não precisa fazer muita coisa não, só não tirar
o pé do chão. Foi assim que eu dançava o miudinho, eu não tirava o
pezinho do chão. Quando eu entrava pra sambar eu fazia isso: devagarinho cumprimentava a plateia, soltava um beijo na palma da mão
e soprava. Aí o povo batia palmas e eu saia sambando, requebrando
e tal... E quando quiser, bem devagarinho suspende a saia, aparece
aquela anágua bonita, cheia de renda, toda enfeitada, toda rodada.
Aí é só vocês... (demonstra o passo do samba).23

A relação entre as gerações tem integrado a pauta de antigos sambistas
que apresentaram o embrião daquilo realizado anos depois como as “escolas
mirins”. A “preparação de novas gerações” aconteceria a partir da relação intergeracional já que caberia às agremiações proporcioná-la com a mobilização
de “sambistas especializados nos diversos setores supervisionando e criando
técnicas de atividades e torneios infantis” (Candeia e Isnard, 1978, p. 78).
A ex-passista exemplifica o lugar que o componente da “velha guarda”
tem nas escolas de samba, demonstrando como a relação intergeracional
pode ser vista como momento de comunicar a memória e o conhecimento
adquirido pela participação no samba, compondo a condição de “baluarte”
que compreende “autoridade e prestígio social” (Ribeiro e Zaluar, 2008).

22

Sandroni (2008), ao observar a presença do “miudinho” nas festas realizadas na comunidade baiana que migrou para o Rio de Janeiro, cuja referência seria a casa de tia Ciata,
apresenta a coreografia do “miudinho” como caracterizada por uma elaborada técnica de
movimentar os pés e pouco afastá-lo do chão. A coreografia estaria presente também em
festividades dos estados do nordeste, como Bahia e Pernambuco, conforme reconheceram
o folclorista Renato Almeida e o sociólogo Gilberto Freyre.

23

Depoimento presente no filme Mistério do samba, disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=IJc5VFkd-Z4>. Acesso em 11/08/15.
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A interação entre as gerações mais velhas e as mais novas não é um quesito
restrito às escolas de samba, porque também está presente nas comunidades
relacionadas. Nelas, os moradores mais antigos igualmente primam pela
memória e atuam junto aos mais novos. As relações intergeracionais evidenciam a importância das gerações mais antigas para as organizações locais e
a “vida cultural e social” da comunidade, bem como para a orientação de
jovens caso experimentem situação de “fragilidade” social ainda no início
e condução de alguma carreira ligada à dança e à música, integrando, assim,
relações de apadrinhamento (Ribeiro e Zaluar, 2008).
O mundo do samba constitui e apresenta táticas de ação no cotidiano, alterando-o, muitas vezes, diante da ausência ou resistência daquilo definido pelo
governo ou Estado, haja vista as práticas educativas e formativas conduzidas
pelas escolas de samba. Seus saberes e fazeres, que integram conhecimento
particular e coletivo, comportam momentos e experiências diferenciadas e
acumuladas durante o tempo, colocam em comunicação as gerações, sendo que
a mais antiga, possuidora de conhecimento a ser transmitido, pode modificar
o espaço, produzir efeito na ordem vigente e demonstrar que o futuro não é
algo fechado, mas possui vias que podem ser realizadas (De Certeau, 2008).

Escola Mirim: ensino e formação
A participação de crianças e jovens no carnaval não aconteceu com a
criação de escolas de samba mirins, pois desde os anos 1930 suas presenças
eram apontadas como, por exemplo, no “bloco infantil da Mangueira”, que
já contava com uma criança como porta-bandeira (Cabral apud Ayres Sá,
2013). A presença de crianças e jovens no carnaval ocorreria por vinculação
familiar, haja vista os membros adultos estarem envolvidos com a atividade.
Elas participavam também dos ensaios, sobretudo apreciando a bateria e, por
que não, experimentando o conhecimento de algum instrumento musical.
A “ala infantil” surgiu somente na década de 1960 na Escola de Samba
Mangueira e a apresentação de uma “bateria mirim”, no final dos anos 1960,
também na mesma escola de samba e depois na Escola de Samba Mocidade
Independente de Padre Miguel. O envolvimento de crianças e jovens no
carnaval estaria, então, ligado ao aprendizado, à troca de saberes e à obtenção
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de conhecimentos musicais, sendo isso possível com as relações familiares e
também com aquelas correntes nas escolas de samba, inclusive abrangendo
a composição de samba para a “escola mirim” (Ayres Sá, 2013).
Priminho da Serrinha, como é conhecido Valdemir dos Santos, é integrante da Escola de Samba Mirim Império do Futuro, criada em 1983 por seu
tio Arandir dos Santos, premiado passista do carnaval e conhecido por Careca.
Priminho afirma que o surgimento da escola aconteceu diante da preocupação
com as atividades do tráfico de drogas na comunidade da Serrinha e também
com a continuidade da escola, com o “futuro do samba”. Além da participação
do seu grupo familiar, cooperou com outro já relacionado com a Escola de
Samba Império Serrano e com o jongo. Este estava relacionado com a família de
Darcy Monteiro (ou mestre Darcy como é conhecido). Desde a década de 1960,
mestre Darcy passou a difundir o jongo de modo profissional, contando com a
participação de membros de sua família, cuja mãe era reconhecida sacerdotisa
da religião afro-brasileira com forte conhecimento do jongo, e também com
membros da família Cardoso dos Santos, como Priminho e Careca.
Mestre Darcy tinha atenção com a parte “didática” na execução do
jongo, pois explanava sobre sua origem, sua relevância para a resistência e a
memória das populações negras no país. Por volta de 1983, os membros da
família Cardoso dos Santos saíram do grupo de jongo e fundaram a escola
mirim, contando com a participação de mestre Darcy, cuja influência tem
sido reconhecida por Careca, como será visto adiante (Ribeiro, 2003).
De acordo com Priminho, a criação da escola mirim esteve pautada na
centralidade dada à cultura para “formar o sambista do amanhã”, pois ao
considerar sua relevância, disse:
Fizemos a escola mirim por isso, para cultuar nossa cultura que era
da Serrinha, que é o maior corredor cultural que eu conheço porque
lá existia ladainha, folia de reis. E nós fomos dar continuidade com
trabalho de educação, de formação, até contrariando o que dizia o
grande poeta Noel24: “samba não se aprende na escola”. E nós fomos
lá ensinar bateria, ensinar o garoto aprender a dançar, a ensinar aula
de jongo pra que isso se perpetuasse.

24

Trata-se do compositor e músico Noel Rosa, nascido, em 1910, no bairro de Vila Isabel.
Provavelmente Priminho fez referência à composição de Noel e Vadico intitulada “Feitio
de oração”, que diz: “batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio”.
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A seu ver, a escola de samba deve estar voltada para a preparação de novas
gerações no samba, sendo necessárias ações voltadas à escola mirim porque:
“o samba é para formar”. A partir da fala de Priminho e da entrevista concedida por Careca para o documentário sobre a Escola de Samba Império do
Futuro, a aprendizagem compreenderia conhecimento e domínio de instrumentos musicais, de coreografia, como os passistas, e prática de composição
musical. Isto seria, ainda, integrado com a “formação” pautada na convivência e respeito com a cultura local e seus representantes.
As práticas culturais praticadas na comunidade da Serrinha aparecem em
destaque nas falas de outros componentes da Escola de Samba Império do
Futuro, pois apontam a localidade como possuidora de fortes manifestações
culturais afro-brasileiras (Ribeiro, 2003). Assim, a escola de samba é relacionada ao tema da preservação cultural como fundamental, pois, para Careca:
[...] Também era uma forma que a gente tinha de preservar essa
cultura que hoje tá tão alienada do seu ambiente de fundação, de
origem, como é o caso aqui... Nós que somos batalhadores, preservadores da cultura, achamos bonito, lindo, maravilhoso, mas é preciso que cá atrás tenha uma retaguarda da preservação... Então, aqui
nós procuramos preservar não só essa cultura que é o samba, mas
também o jongo, que é um negócio milenar que já nasceu aqui. Tinha a casa da vovó Maria que é onde mais se cultiva jongo através do
Darcy, que passou pra mim. Eu já passo pra essas crianças e outros
vão passando pra outros. Você vai ver que um garotinho desse aí, de
12 anos, 8 anos, toca jongo como outro qualquer. Não há uma razão
específica deles não aprenderem, pelo contrário, o jongo é uma das
nossas metas para continuar preservando25...

A escola de samba é considerada local de preservação da cultura e da
memória da comunidade de Serrinha, reconhecida por destacar a cultura
negra na cidade a partir da contínua adesão dos jovens às iniciativas culturais
vinculadas ao jongo, ao samba e ao conhecimento das práticas religiosas
afro-brasileiras. Em geral, as escolas mirins desenvolvem atividades que
englobam ainda a aprendizagem de ofícios voltados à execução do carnaval
25

Depoimento presente no vídeo Império do Futuro, de 1985, disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=55z4xT-Y028>. Acesso em 10/08/15.
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como alegorias, fantasias e adereços, estando isso inserido no planejamento
da condução da vida (Ribeiro e Zaluar, 2009; Ribeiro, 2003).
A intervenção na comunidade realizada através do samba está relacionada à valorização e à transmissão de saberes e fazeres às novas gerações,
que poderão prosseguir no mundo do samba — concebido como adequado
para integrar a comunidade, sua cultura e vida social. Trata-se, portanto, de
espaço de aprendizado, de formação cultural, de intervenção.
Além da criação, formação e valorização cultural, não há como deixar
de se referir ao samba como invenção, cuja característica permanece, como
Priminho e Careca possibilitam entender, com a Escola de Samba Império
do Futuro. Não cabe aqui registrar um debate acerca da origem do samba,
se foi ou não no Rio de Janeiro, mas interessa sublinhar como a criação de
uma forma musical terminou por ser relacionada às práticas de invenção,
aprendizado e formação.
A concepção do samba como âmbito de invenção, aprendizagem e
formação teria sido colocado desde a criação do bloco “Deixa Falar” no bairro
do Estácio, em 1928. O bloco não se intitulava escola, porém apresentou a
forma de samba que permitiria aos foliões cantar, tocar e dançar. “Escola” era
parte da senha utilizada para quem se dirigia ao encontro musical organizado
na Praça Onze por tia Ciata (Theodoro, 2014).
A criação musical e festiva foi disseminada e os componentes do “Deixa
Falar” passaram a ser reconhecidos como “professores”, haja vista o bloco ser
um espaço de aprendizagem. Músicos como Cartola e Ismael Silva consideravam sambistas como “professores”, já que seus fazeres musicais eram tidos
como “aulas teóricas e práticas”. A concepção do samba como “missão” ou
“ato pedagógico” tem acompanhado trajetórias de compositores como, por
exemplo, Sinhô. Assim seria entendido porque, diante da condição de desigualdades, a “poesia musical” colocaria “princípios de uma filosofia prática
do cotidiano” (Theodoro, 2014, p. 33).
O escritor Sérgio Cabral, em entrevista ao programa “Roda Viva”, em
1997, falou que a escola de samba “foi criada no seu sentido didático”, referida
ao bloco “Deixa Falar”, reconhecendo-o como espaço de aprendizagem e
formação. Essa concepção de escola de samba, não aliada somente à diversão,
também foi destacada por Candeia e Isnard (1978), pois, para eles, a convivialidade entre as gerações seria adequada para a transmissão de conhecimento
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realizada por antigos fundadores das escolas. Estes estariam encarregados
de ensinar, criar técnicas e supervisionar a formação.
Áurea Maria, filha de Manacéa — compositor da escola de samba Portela
— e dona Neném, festeira e fundadora da Portela (Candeia e Isnard, 1975),
fala sobre sua formação musical, época anterior ao surgimento da escola
mirim, numa família de sambistas e que não ficou resumida à memorização.
Segundo ela:
[...] Papai, às vezes, esquecia de alguma coisa, que na época o gravador tava tão usual, vinha me chamava: “Olha, guarda”. E tio Aniceto26 também chegava aqui, sentavam ali na área os dois, chamavam
as crianças, que tinham uma mente mais fresca, segundo eles, e
cantavam pra nós, prá nós aprendermos os sambas, alguns sambas
deles. A gente cantava como se estivesse brincando, brincando de
roda, e ficava. Se caso, era uma reserva de memória, se caso ele precisasse, se esquecesse, ele sabia que nós... Era garantido.27

Áurea Maria tornou-se compositora e “pastora”28 da Escola de Samba
Portela e seu depoimento expressa o parentesco e a vizinhança como laços
que configuraram o mundo do samba, em geral, e da Escola de Samba Portela,
em particular. Também fala da continuidade desta, não esquecendo ainda
da amizade como outro componente das sociabilidades e do reconhecimento intra e intercomunitária do grupamento recreativo (Pavão, 2005).
O depoimento da compositora evidencia a escola de samba como um espaço
de aprendizagem e formação, sobretudo se observarmos que em seu interior
vigoraram práticas e conhecimentos voltados ao cotidiano e ao ritual carnavalesco, sendo isso conduzido a partir das relações diretas — parentesco,
vizinhança e amizade.

26

Provavelmente seria Aniceto José de Andrade irmão de Manacéa. Ver: Dicionário Cravo
Albin da Música Popular Brasileira, disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/
manaceia/dados-artisticos>. Acesso em 28/07/2015.

27

Depoimento presente no filme O Mistério do samba, de Lula Buarque de Hollanda e Carolina
Jabor (2008).

28

Designação dada às mulheres cantoras que integram o “Conjunto Velha Guarda”.
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Não à toa, Priminho relacionou “cultura”, “trabalho” de educação e
“formação” a fim de apresentar os elementos necessários à aprendizagem
e à preservação daquilo que constitui a escola de samba e, ao mesmo tempo,
identifica o lugar que faz de Madureira um específico espaço cultural. As
escolas de samba têm atraído simpatizantes, visitantes e turistas que figuram
nas quadras e nos desfiles (Candeia e Isnard, 1978; Pavão, 2005), sobretudo
quando aparecem como atração turística. Mas isso não resume a validade de
sua persistência, sendo este o ponto destacado por Priminho. Assim, ensinar,
aprender e “formar” depende de um trabalho que envolve a comunidade, bem
como sua identidade, incorporação de membros à escola e inserção social,
sobretudo de jovens e crianças — compreendendo “capacitação profissional”
e respeito intergeracional (Ribeiro e Zaluar, 2008). Isso antecede talvez a
relação por afinidade, que caracteriza a inserção em algum grupamento a partir
das emoções e da participação no cotidiano da escola de samba, ao assumir
compromissos com ela e laços com seus componentes (Pavão, Idem).
Contudo, tem sido apontada a vigência de uma técnica de aprendizagem
no mundo do samba, pois, entre 1960/70, o modo de formação tradicional
pautado na oralidade, nas relações familiares e comunitárias deixou de ser
único porque foi acrescida a aprendizagem a partir da frequência em cursos
para passistas, ritmistas, mestres-salas e porta-bandeiras. Essa aprendizagem
é como homóloga a escolar porque compreende ações de professores, controle
de frequência, avaliação de desempenho (Theodoro, 2014, p. 160, 168).
As práticas e os conhecimentos têm a ver com comportamentos, aprendizados, relações sociais e valores que integram o chamado mundo do samba.
Isso pode ser mais bem entendido quando ultrapassamos uma concepção
homogeneizante de educação, reconhecendo que os indivíduos, os jovens, os
estudantes, quando se dirigem à escola formal, trazem experiências e conhecimentos obtidos em outros espaços sociais. Ou seja, a educação resulta
daquilo vivenciado nos espaços e nas situações sociais, que inclui atividades,
relações sociais, compromissos e experiências (Dayrell, 1996).
A escola de samba tem sido inscrita no mapa cultural da cidade como
espaço de educação e de formação, com “valores éticos e morais”, que envolve
a comunidade. Ela desenvolve e aprimora uma pedagogia que inclui processos
pertinentes às realidades sociais, incluindo desenvolvimento de capacidades
e habilidades, sendo que essas não ficam resumidas à realização do desfile
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carnavalesco (Tramonte, 2003). Com a convivência intergeracional, há o reconhecimento dado à memória e ao aprendizado de algum ofício por parte dos
jovens, em sua maioria das camadas populares, pautando o lugar da tradição
no aprendizado conduzido no mundo do samba (Ribeiro, 2003).

Fechar
Lima Barreto teceu uma crítica ao governo da época, descrevendo o
subúrbio como “refúgio de infelizes”, terra de instalação de famílias que
saíram de áreas da cidade, quem sabe expulsas com as reformas urbanas,
do estado e do país. Durante a realização da mesa “Escolas de memória”,
Guilherme Vargues e Fábio Pavão falaram sobre a interferência da escola
de samba no cotidiano da comunidade, sobre a relevância da “velha guarda”,
sobre as festas e a produção de sociabilidades, respectivamente, apontando
como a memória está implicada na criação e na formação do que acontece
no interior da escola. Portanto, a indiferença do governo para uma parte da
cidade, como apontado por Lima Barreto, e as condições materiais da população não foram fatores inibidores para a elaboração de práticas culturais
que confronta(va)m as estruturas de disciplinamento (De Certeau, 2008).
Para compreendermos o lugar adquirido pela memória no mundo do
samba, foi necessário contextualizar o modo de vida e as interações estabelecidas pelas comunidades negras na cidade do Rio de Janeiro, considerando
a formação de escolas de samba na região de Madureira. Se relacionadas ao
lazer das camadas populares e afro-brasileiras, as reuniões musicais realizadas na cidade não foram somente isso, porque a aprendizagem já figurava
desde o início do samba e, portanto, o uso do substantivo “escola” não seria
somente deboche. Se a senha era a palavra “escola”, evidenciava uma tática
para assegurar a tranquilidade da atividade musical. Em seu interior, saberes
e fazeres foram elaborados e transmitidos para a consolidação do samba
como estilo musical e das escolas de samba como espaço de convivialidade,
aprendizagem, formação e comunicação cultural e política. Portanto, a
memória não seria somente importante para lembrar ou repetir.
As escolas de samba fundadas por grupos subalternos não deixam de estar
ligadas a uma concepção de memória tornada central para suas atividades,
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considerando o “futuro”. Este está relacionado às novas gerações e seu
encontro com as mais antigas, precisamente com a educação voltada ao
carnaval. Ainda conta a “preservação” dos fazeres e saberes de cada escola de
samba, sendo isso possível com a senioridade, associando isso com a “velha
guarda”, pois formada por gerações próximas aos “núcleos fundadores” das
escolas (Theodoro, 2014). Portanto, a memória transitaria no mundo do
samba por estar ligada também ao presente e ao futuro, pois figura relacionada à formação, à educação e às atividades culturais coetâneas.
Mais do que narrar, a “velha guarda” possibilita também a ação que não
abdica da memória, da transmissão de conhecimento. Em um momento da
vida, trata-se de exercitar uma narrativa acerca do tempo, dos saberes, dos
fazeres realizados e também efetivar a gestão da memória recebida, compartilhada e feita referencial para a existência. Isso envolve orientar os mais
jovens, ensiná-los para que possam atuar no mundo do samba e na sociedade. Assim, a convivência e a memória desenham a “velha guarda” como
não definida pelo isolamento social, não como depósito do passado e sim
como um “espaço de rearticulação” voltado ao futuro (Debert, 2004). Isto
há muito acompanha as escolas de samba, já que estas há muito colocam sua
preocupação com as situações dos jovens moradores de áreas pobres, com
baixa oferta de emprego e escolaridade.
As inovações das escolas de samba podem estar ligadas à memória como,
por exemplo, a criação da “escola mirim”. Muitas escolas de samba buscam
caracterizar seu fazer artístico como ancorado na “tradição” porque feito por
integrantes da comunidade que reconhecem a relevância dos fundadores,
como demonstrou a ex-passista e componente da “velha guarda” ao ensinar
o “miudinho” para as crianças e jovens. Outras podem enfatizar o acervo
comunitário como, por exemplo, práticas religiosas populares, algumas
relacionadas à cultura afro-brasileira, e as práticas musicais e coreográficas
trazidas por antepassados, como acontece na comunidade da Serrinha.
A fala de Priminho da Serrinha sobre a “escola mirim” merece ser resgatada, pois sua relevância está, segundo ele, em “cultuar nossa cultura que
era da Serrinha, que é o maior corredor cultural que eu conheço porque lá
existia ladainha, folia de reis”. Ele deixa evidente a ligação entre memória e
educação, compreendendo aprendizagem e “formação”, sendo que esta não
pode prescindir de referências culturais comunitárias.
188

PA R T E I I I | M E M Ó R I A E R E S I S T Ê N C I A N A S P R ÁT I C A S D O S A M B A

No fazer pedagógico das escolas de samba, a memória tem lugar relevante, pois sempre compartilhada e atualizada com as relações sociais. Assim,
termina por ocorrer o exercício da intervenção, seja entre os componentes da
“velha guarda”, seja entre as crianças e os jovens. Isto é, a escola de samba tem
articulado, com as atividades geracionais e intergeracionais, a interação entre
os antigos integrantes e o reconhecimento de seu saber e sua “autoridade”,
sendo adequado para atuar entre os jovens. Também ocorre a inserção dos
mais jovens em áreas como trabalho, escola e cultura, que podem ser vistas
como integrantes da dimensão moral.
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Império do Futuro:

um olhar sobre a juventude do samba1
valdemir dos santos lino

O projeto da minha vida é o “Grupo Recreativo Comunitário Escola de Samba
Mirim Império do Futuro”. É uma história que não é só minha, mas também
da minha família. Por isso, quero relembrar aqui a história dos meus antepassados para remontar a trajetória que dá origem ao GRCESM Império do
Futuro.
Eu sou de uma família de músicos. Meu avô, Augusto Cardoso dos
Santos, tocava cavaquinho de cinco cordas e veio de Minas Gerais para o
Rio de Janeiro. Isso foi logo depois da Primeira Guerra. A princípio ele se
instalou no Morro Santo Antônio em Mangueira, dividindo o quarto com o
Mano Elói — sambista que se tornou presidente do sindicato dos estivadores.
Naquela época o samba era proibido, os negros não podiam desenvolver a
sua cultura ou a sua fé. Um famoso samba do Nilton Campolino retrata bem
isso: “Delegado Chico Palha, sem alma e sem coração, não queria samba na
sua jurisdição”.
Meu avô viveu essa época, mas apesar das perseguições não deixava de
frequentar as rodas de samba da Praça XI e da Lapa. Tem muito orgulho disso,
era a forma de resistir à repressão e manter a chama da cultura negra viva.
Depois de um certo tempo na Mangueira, meu avô se mudou com a vovó
Maria Joana e a vovó Maria Teresa para a Serrinha — elas foram as mentoras

1

Transcrição da apresentação no III Seminário Afro-carioca: Nos quintais da grande Madureira, na mesa “Escolas de memória”, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro — UERJ
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do jongo em Madureira. Chegando lá encontraram uma escola de samba, o
Prazer da Serrinha. Mas a escola era muito fechada, tinha o seu dono. Por
isso, meu avô se juntou com Silas de Oliveira, dona Eulália e outras figuras,
e fundaram o Império Serrano.
Já nasci Império Serrano, não podia ser de outro jeito. A escola tem uma
linda história, é uma das maiores do carnaval carioca. Inventamos a segunda
do samba, ensinamos as escolas a se fantasiarem. Saber que meu avô foi um
dos responsáveis por isso e que eu também faço parte dessa história me dá
muito orgulho.
Mas, a partir da primeira gravação de LP feita pelas escolas de samba em
1979, tudo mudou muito. O samba acabou se tornando cada vez mais um
objeto de consumo e desde lá vem perdendo um pouco da sua identidade
original. Por outro lado, passou a ser aceito na cidade: o Império Serrano
foi para o centro de Madureira, a Portela para o Mourisco, o Salgueiro para
a Maxwell etc. E já que o samba virou um produto, os sambistas começam
a ganhar algum dinheiro. Claro que os sambistas não viraram os donos do
negócio. Por exemplo, hoje em dia só a Portela tem um presidente sambista.
Mas ninguém pode negar que o samba ganhou o seu espaço, de proibido
passou a ser transmitido por 146 canais de todo o mundo durante o carnaval.
Voltando ao caso específico do Império, a figura mais importante para
eu me tornar sambista foi o meu tio. Arandir Cardoso dos Santos, o popular
Careca, era um dos principais passistas da Serrinha. Integrava o Trio Pelé
do Samba — junto com o Jamelão do Império e o Jorginho do Império —,
eles ganhavam todos os prêmios. Eu com apenas oito anos já dançava muito,
modéstia à parte, e era passista da ala mais famosa do Império, chamada
Sente o Drama. Eu e meu tio, que também era fundador da ala, desfilávamos
à frente dela.
Nos anos 1980, meu tio, que era um visionário social, percebeu que o
tráfico de drogas internacional estava chegando ao Rio de Janeiro. Para tentar
proteger a cultura e as crianças da favela dessa influência, decidiu criar o
GRCESM Império do Futuro. Ele era o presidente e eu o vice. Os nossos
objetivos continuam os mesmos desde a nossa fundação até hoje: ensinar
as crianças a nossa cultura de raízes africanas, aulas de bateria, de dança,
acompanhamento escolar, dar conselhos sobre as dificuldades da vida, enfim,
cuidar para que elas tenham um futuro longe do vício e do fuzil. De alguma
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forma, estamos discordando do grande Noel Rosa quando dizia que samba
não se aprende no colégio. Nosso objetivo é ensinar o samba e também educar
essas crianças para o mundo. E vemos isso na prática, os nossos alunos têm
mais facilidade para dizer não ao tráfico de drogas, somos uma alternativa
a esse mundo.
Mas, por outro lado, depois de trinta anos, com várias escolas de samba
mirins, eu ainda não vejo nenhuma ação insurrecional de nossa cultura, como
dizia Tinhorão. Todos dizem que apoiam, mas isso não acontece concretamente. Quando se aproximam é para tentar descaracterizar o projeto.
Querem implementar o samba como produto desde a infância, estimulando a
concorrência entre nós. Meu tio não aceitou isso, eu também não vou aceitar.
O nosso projeto trata-se de um ideal educacional e não comercial. Meu avô
resistiu, meu tio resistiu, o Cacique de Ramos resiste, na figura do meu irmão
de consideração, Bira Presidente, eu também vou resistir com o Império do
Futuro.
Fico muito feliz que o samba esteja sendo discutido na universidade. No
tempo do meu avô ele só podia fazer isso num cantinho bem escondido do
quintal. Hoje estamos aqui num grande auditório, numa grande universidade.
Isso mostra que aos poucos vamos ganhando o nosso espaço, mostra que
vale a pena resistir.

Império do futuro: um olhar sobre a juventude do samba
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A resistência do samba nosso
de cada dia, no subúrbio carioca1
elias josé alfredo

Os três séculos e meio de escravidão que o nosso país viveu dificulta o nosso
trabalho por todo esse tempo. Fomos e seguimos marginalizados perante
a história oficial, se no passado éramos tratados apenas como mais uma
mercadoria, hoje somos tratados como mercadoria barata. O movimento
político-cultural Samba do Buraco do Galo, do qual faço parte, é um dos atores
desse resgate. Queremos contar a história de resistência da nossa cultura, lá
no subúrbio carioca, com base em nossas experiências, experiências essas que
vêm de longe, onde vários atores e fatores nos trouxeram até aqui e são muitos.
Considero que a minha história como militante dessa nossa causa começa
desde os 13 anos de idade, quando, em 1973, tive a oportunidade de conhecer
o soul music, no bairro de Rocha Miranda, através da equipe de som conhecida
como Equipe da Esquina, que no passar do tempo viria a chamar-se Equipe de
Soul Black Power. A música afro-americana, o soul music influenciou diretamente a minha geração e de muitos outros jovens afro-brasileiros. O soul trouxe
consigo importantes referências, direta ou indiretamente, da luta dos Panteras
Negras nos EUA. Naquela época o movimento negro dos EUA estava em
plena efervescência política e cultural, o soul music expressava esse momento
também, o que nos influenciou muito no Brasil. Os grupos de jovens negros (as)
que se formavam no subúrbio carioca sob a influência do movimento cultural
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do soul music, mais especificamente nos bairros de Rocha Miranda e Osvaldo
Cruz, tiveram a possibilidade de ter contatos e informações sobre as lutas do
movimento negro dos EUA. Não entendíamos quase nada de inglês, mas sentíamos na alma, através do ritmo musical, parte daquela luta política travada
por lá. Afinal, o racismo não era só nos EUA, pelo contrário, estava e ainda está
muito presente no cotidiano dos negros e negras no Brasil. Não foi à toa que,
em 1976, a ditadura militar acabou com o encontro dos Black no Portelão, em
Madureira. O regime militar ficou preocupado quando milhares de negros e
negras lotaram o evento e começaram a se reunir na Estrada da Portela. Uma
verdadeira multidão, que literalmente parou o trânsito. Na semana seguinte,
várias lideranças foram enquadradas na Lei de Segurança Nacional. Lembro
dos nomes dos DJs enquadrados pela repressão, os amigos de fé, discotecários,
Filó, da equipe, Soul Gran Prix, Mr. Paulo Santos, da equipe, Black Power, e
Cesão da equipe Alma Negra (in memoriam).
No final da década de 1970, após contatos com o bloco afro, Ilê Aiyê da
Bahia, através de Alcinéia Martins, Vera Mendes e Carlinhos, surge uma nova
vertente cultural e política no Rio de Janeiro, o grupo afro Agbara Dudu. O
Ilê Aiyê teve influência decisiva neste acontecimento de grande importância
para a comunidade negra do nosso Estado. O início da década de 1980 marca
uma nova fase sobre a comunidade negra do subúrbio carioca. A fundação
do Agbara Dudu, tornou-se rapidamente uma potência de difusão da cultura
afro-brasileira no Rio de Janeiro. Tomando o movimento inverso das escolas
de samba cariocas, que diluíam já naquela época as suas raízes africanas, o
Agbara Dudu traz consigo o objetivo específico de africanização da nossa
comunidade, o que de certa forma foi uma forma de partilhar ou dar continuidade às críticas de Candeia e seu Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola
de Samba Quilombo. Entidade esta que fez com que o Mestre rompesse,
em meados dos anos 1970, com a sua querida Portela, que já naquela época
começava a abandonar suas verdadeiras raízes, a comunidade negra. Foi
nesse movimento, o Agbara Dudu, que me filiei e me identifiquei. Assim como
centenas ou milhares de jovens negros do Rio de Janeiro se viam e se entendiam, era o que eu acreditava e acredito até hoje, um movimento político
cultural que reflita sobre os aspectos políticos e culturais de “raça” e classe. A
nossa primeira aparição pública aconteceu na quadra da Portelinha, em julho
de 1982, realizando o chamado pagode do Agbara Dudu, fazendo samba afro,

A resistência do samba nosso de cada dia, no subúrbio carioca

197

tendo como foco a famosa Noite da Beleza Negra, onde se elegeu a primeira
rainha do grupo, o que anos mais tarde ampliou-se para a eleição também
do rei do grupo (rei Dudu). Um prêmio importantíssimo para afirmação e
autoestima da mulher e do homem negro afro-carioca.
Estava estabelecida a partir daí uma nova vertente do movimento negro
do Rio de Janeiro. Um aspecto importante a ser lembrado é que éramos um
movimento político-cultural, onde as mulheres exerceram desde o inicio,
majoritariamente, papel de destaque como lideranças e vanguardas do grupo
nos cargos de direção da entidade. A partir desse momento, da nossa aparição
na quadra da Portelinha, o movimento de afirmação da cultura afro-brasileira deu um salto de qualidade enorme, o que podemos até afirmar ter sido
algo sem precedente na forma de organização da comunidade negra no Rio
de Janeiro. Conseguimos alcançar, através do trabalho cultural e político
do Agbara Dudu, diversas regiões do estado e setores da população onde
estavam ou não a comunidade negra, com o nosso trabalho de intervenções
políticas, de conscientização, desde os morros, favelas, presídios, escolas
públicas e universidades. Posso afirmar que, nesse sentido, fomos além do
movimento black da soul music.
No ano seguinte, em 1983, saímos às ruas com turbantes, saiotes, nos
trajes indumentários típicos africanos. Desfilando pela ladeira da Estrada
do Portela, no sentido da quadra da Portela e da quadra do Império Serrano,
a cerimônia de abertura do carnaval do Agbara Dudu reafirmava a que
vinha o grupo. Isso causou um verdadeiro choque nas velhas guardas da
área no primeiro momento. Eles não compreendiam direito como homens
e mulheres negros e negras podiam trajar-se estranhamente para eles, os
saiotes, turbantes, colares, guias, cabelos trançados. Fomos nos impondo
pouco a pouco, abrindo uma discussão nos espaços geográficos da região,
desde Oswaldo Cruz à grande Madureira e indo mais além. A resistência foi
grande, mas, depois de uns três anos de conscientização, prevaleceu a nossa
garra, com o passar do tempo, já tínhamos integrantes das velhas guardas
integrados ao grupo e ganhos pelo projeto do nosso movimento.
O Agbara Dudu, foi a base inicial de sustentação, do que é hoje o movimento
político-cultural Samba no Buraco do Galo. Na verdade, ele nasce dentro do
Agbara Dudu, com base em um projeto de rodas de samba cultural e política:
às quartas feiras, nos reuníamos para tocar sambas inéditos e aos domingos
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homenageávamos as Velhas Guardas do nosso samba. Esse projeto começou
a aglutinar várias pessoas de diversas regiões da cidade e foi tomando corpo.
Até decidirmos ter uma pauta política, como forma de reivindicarmos melhorias para o bairro de Oswaldo Cruz. Fundamos então o movimento Acorda
Oswaldo Cruz e decidimos intervir, de forma política e cultural, através do que
denominamos Pagode do Trem, um resgate do que os nossos velhos bambas
do bairro faziam nos idos anos 1930 e 1940, nos trens da Central.
No início usamos apenas um vagão da composição e, no decorrer do
tempo, passamos a utilizar algumas outras composições inteiras, o evento
do Pagode do Trem entrou para o calendário cultural da cidade e do estado, e
hoje são várias composições e milhares de pessoas, vindas de outros estados
e até de outros países, que participam desta manifestação cultural e popular.
Nos seus primórdios, ajudamos a construir o Pagode do Trem com
objetivos definidos. Tínhamos uma pauta política clara: um terminal de
linha de ônibus, de Osvaldo Cruz para o Centro da cidade; mais escolas;
creche no bairro e no Conjunto Habitacional de Oswaldo Cruz; e agências
dos Correios e bancárias. Os sambistas do Buraco do Galo estavam juntos
com as associações de moradores, com as igrejas do bairro, o Agbara Dudu,
além de contarmos com o apoio ilustre dos membros da Velha Guarda da
Portela, nas figuras de Argemiro do Patrocínio, Monarco, seu Osmar do
Cavaco, Casquinha, seu Jair do Cavaco, as Tias Doca, Surica, Ivan Milanez,
Romana e tantos outros bambas da área, os grupos de poetas do bairro e
região adjacentes.
O movimento Acorda Osvaldo Cruz foi um verdadeiro movimento coletivo, cultural e político, realizado em prol de melhorias para o bairro e seus
milhares de habitantes. A essência do Pagode do Trem é bem diferente do
que vemos hoje no Trem do Samba. Nosso projeto era coletivo, tinha várias
entidades de pessoas envolvidas, a intenção do movimento era conquistar
melhorias para o bairro. Muito diferente do que acontece no Trem do Samba:
gasta-se milhões de reais, o projeto tem um dono e não traz melhorias para o
bairro de Oswaldo Cruz. Cadê o terminal de linha de ônibus para o Centro,
as novas escolas públicas, uma creche no conjunto habitacional de Oswaldo
Cruz e bairro, a agência dos Correios e agências bancárias? A mulher operária
de Oswaldo Cruz continua tendo que deixar o seu filho sozinho em casa para ir
trabalhar. Outro desvio é que o Trem do Samba não é mais no Dia Nacional do
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Samba. Decidiram que é no primeiro sábado de dezembro. Quem decidiu isso?
Não vamos abrir mão disso. Começamos com essa ideia homenageando
o nosso saudoso Mestre Candeia, na figura de sua esposa, e vamos continuar com o Samba do Buraco do Galo, realizando todo dia 2 de dezembro a
nossa manifestação cultural, neste dia e ponto. As futuras gerações já estão
avisadas, não existe dinheiro que fará a nossa roda de samba mudar de dia,
dois é dois, o resto veio depois. Continuaremos fazendo a nossa resistência
político-cultural nesta data sagrada.
Foi por convicção de que o coletivo é determinante para alcançarmos
nossos objetivos que em 2002 fizemos produzir o CD Samba do Buraco
do Galo, onde reunimos 20 composições musicais de autores que em sua
maioria não tinham tido oportunidade de realizar o registro de suas obras
musicais. O trabalho de gravação foi realizado ao vivo no interior do botequim Buraco do Galo. O nome Buraco do Galo existe porque este espaço era
no passado um aviário antes de se tornar um boteco. Nos seus arredores,
nasceu e morou Mestre Candeia, a Portela teve o seu primeiro barracão alegórico ali próximo, o famoso Bar do Águia, esquina das ruas João Vicente com
Dona Vivência, localizado em frente à Estação de Osvaldo Cruz, também
é vizinho do botequim Buraco do Galo. É ali que continuaremos a nossa
resistência. Um lugar onde as mulheres são do samba, se organizam contra
o machismo, cantando como Pastoras, ou mesmo participando das rodas,
onde elas exercem o seu protagonismo social, cultural, político e de gênero.
Onde o samba é integração e resistência. E não estamos parados, recentemente fundamos a organização da Liga Cultural das Rodas de Samba do Rio
de Janeiro, uma forma de integrarmos os sambistas para reivindicarmos
direitos sociais e políticos. Já são 12 rodas de samba integradas no projeto,
com o objetivo de buscarmos meios de garantir assistência social e jurídica
para atender os profissionais sambistas. A maioria de nós sambistas até na
hora do sepultamento nos deparamos com o fato de não termos nenhuma
retaguarda econômica. Tudo isso ocorre devido à forma como a indústria
fonográfica trata os profissionais, músicos e compositores do mundo do
samba no Brasil, ou seja, em uma relação de profunda exploração. A liga surge
também para refletirmos e agirmos sobre essa dramática realidade do nosso
povo. Esse é o nosso papel histórico, a ser cumprido enquanto operários do
samba que somos.
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A Velha Guarda como sentinela:

festa, memória e sociabilidade nas “comunidades”
da portela
fábio pavão

“Fica depois de Madureira”
Fica depois de Madureira,
Antes de Bento Ribeiro.
Onde se canta samba o ano inteiro.
Lá o samba verdadeiro de raiz
Faz a mocidade mais feliz.
Tenho orgulho de ser aprendiz
Da minha querida Velha Guarda
Da Portela.
Sentinela, hoje eu canto em seu louvor.
Casquinho, Alberto Nonato,
Esses nego bom de fato,
Argemiro, Casimiro e Monarco.

Bairro que não existe demanda,
Perto de Rocha Miranda,
Envolvente como é meu Irajá.
Me lembro, até me causa arrepio,
Do tempo da beira do rio,
Um pagode que tinha por lá,
Onde a gente cantava Cartola, Candeia,
Velho Aniceto.
Com os seus versos de primeira,
Mestre Silas de Oliveira.
Paulo da Portela foi quem deu a luz
Ao samba que ilumina Oswaldo Cruz.

O samba “Fica depois de Madureira”, composição de Mauro Diniz, filho de
Mestre Monarco, exalta alguns nomes que compõem o seleto grupo de artistas
populares de Oswaldo Cruz. Ele exalta as lembranças do passado, sobretudo, a
importância do fundador Paulo da Portela. Ele exalta a velha guarda, a “sentinela”, herdeira privilegiada do legado dos pioneiros que introduziram o samba
na região. Ele exalta, também, o fato do bairro produzir o “verdadeiro” samba,
o “samba de raiz”, fundamento de autenticidade que distinguiria a produção
musical deste subúrbio de outras formas de samba comercialmente mais
rentáveis, que fazem sucesso, sobretudo, entre os mais jovens. Todos estes
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elementos se repetem em muitas narrativas formuladas sobre o bairro por
diversos atores sociais que vivem o cotidiano de Oswaldo Cruz.
Curiosamente, mesmo que de forma implícita, a letra da música ressalta
outra característica importante vinculada ao bairro. O nome “Oswaldo Cruz”
só aparece no último verso, encerrando a canção. Desde as primeiras linhas,
o compositor parece estar tentando localizar geograficamente o bairro, de
forma que um interlocutor imaginário, que o desconheça, possa se orientar:
“depois de Madureira”, “antes de Bento Ribeiro” e “perto de Rocha Miranda”.
Mesmo que de forma implícita, a letra parece chamar a atenção para o fato de
se tratar de um bairro desconhecido da maior parte dos cariocas, de forma
que é necessário encontrar outras referências para facilitar a localização.
Geografia e memórias do passado, portanto, estão unidas para definir e
explicar o que é “Oswaldo Cruz”.
Como diz o título do citado samba, Oswaldo Cruz “fica depois de
Madureira”. É a estação de trem seguinte, a décima sexta, seguindo o ramal
parador de Deodoro em direção aos subúrbios, distante cerca de vinte quilômetros do centro do Rio de Janeiro. O processo de ocupação do local, de
forma semelhante aos demais subúrbios cariocas, está diretamente associada
à expansão da via férrea. Suas terras, até o final do século XIX, pertenciam à
fazenda do Campinho, que dominava grande parte da região que hoje denominamos de “grande Madureira”, e ao engenho do Portela, que herdou o
nome de seu fundador, Miguel Gonçalves Portela (Vargens e Monte, 2001, p.
25). A estação Rio das Pedras, que a partir de 1917 passou a se chamar estação
Oswaldo Cruz em homenagem ao famoso sanitarista, foi inaugurada em 1898,
oito anos após a estação da vizinha Madureira. Era através dela que chegavam
muitos imigrantes vindos do centro da cidade, fugindo das reformas urbanas
que expulsavam a população de baixa renda. Outro grande contingente de
imigrantes chegava das áreas rurais, sobretudo do sudeste, pelas vias tortuosas que ligavam a região ao interior do estado do Rio de Janeiro.
Seguramente, o maior legado da capacidade criativa destas pessoas
que desbravaram Oswaldo Cruz é o Grêmio Recreativo Escola de Samba
Portela, fundada oficialmente em 1923. Porém, antes mesmo do surgimento
da agremiação que vai representar o bairro, outros blocos floresceram em um
ambiente cultural que fervilhava. Oswaldo Cruz, assim como outras áreas
suburbanas, era uma região de grandes jongueiros, prática trazida pelos
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imigrantes rurais. Por outro lado, surgiram blocos, como o “Baianinhas de
Oswaldo Cruz” e o “Quem fala de nós come mosca”, que, além de plantarem
na localidade a semente do samba, integravam o bairro às comunidades
centrais da cidade, permitindo uma rede de relações sociais que criava
laços de amizade entre os primeiros núcleos de sambistas, o que, além de
Oswaldo Cruz, incluía localidades como Mangueira e Estácio. Esta mistura
entre o rural e o urbano pode ser constatada pela origem e experiência de
vida distintas dos três principais fundadores da Portela.
O mais conhecido deles é Paulo Benjamim de Oliveira, o Paulo da Portela.
Menino pobre, nasceu no bairro da Saúde, zona portuária do Rio de Janeiro,
no ano de 1901, mudando-se para Oswaldo Cruz no início da década de 1920.
Até a sua morte, em 1949, foi um líder não apenas para a Portela e sua comunidade, mas para a ascensão e valoração do samba junto à sociedade carioca.
Isso fez com que Silva e Santos (1980), biógrafas do sambista, o definissem
como um “traço de união entre duas culturas”. Outro fundador, nascido em
1900, é Antônio da Silva Caetano, que viveu no também suburbano bairro
de Quintino Bocaiúva e era o artista do grupo, exercendo a função de desenhista da Marinha. Ele foi responsável não apenas pela criação dos primeiros
enredos apresentados pela Portela, mas pelos símbolos que até hoje a identificam, como a bandeira azul e branca e a grande águia. O terceiro, Antônio
Rufino, o mais novo dos três, nasceu em 1907, no interior de Minas Gerais,
migrando para Oswaldo Cruz ainda jovem. Exímio jongueiro, herança que
trouxe da zona rural, era o tesoureiro do grupo em seus primeiros anos,
contando as moedas para custear, por exemplo, as passagens de trem dos
sambistas para as apresentações na Praça XI.
Entre os obstáculos que esses três jovens, juntamente com os demais
sambistas pioneiros da região, precisaram enfrentar, estavam as adversidades encontradas no local, como a falta de higiene, a infraestrutura
ineficiente e a ausência de serviços públicos. Oswaldo Cruz era conhecido
como a “roça”, numa referência à presença de elementos rurais e à distância
física entre a região e o centro da cidade, presente em muitos relatos que
procuram descrever o passado e as dificuldades dos primeiros anos. Para
superar estes problemas, a união dos moradores foi uma virtude considerada
fundamental. Como consequência desta união, para além das dificuldades
diárias, temos um elemento que distingue a Portela de outros grupos de
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samba que coexistiram naquele período, mas que desapareceram sem muito
sucesso. Sem muitas opções de lazer, os quintais tornam-se verdadeiras instituições, aquecendo o caldeirão cultural da região. Assim, a história da escola
de samba e do próprio bairro se mistura, unindo, com a força de um mito, o
samba e a formação da localidade. Estes são os ingredientes que compõem
o “mito de fundação da Portela”, que narra a saga de pessoas humildes, das
mais diversas origens, que se encontraram em um subúrbio em formação, e,
com a força da coesão social, superaram as adversidades e construíram uma
escola de samba de projeção internacional (Pavão, 2010, p. 305). Este mito
justifica, em nossos dias, a primazia das narrativas que privilegiam o samba,
como veremos mais adiante.

Caindo no esquecimento
O meu nome já caiu no esquecimento
O meu nome não interessa a
Mais ninguém

Chora cavaquinho chora
Chora violão também
O Paulo no esquecimento
Não interessa a mais ninguém
Chora Portela, minha Portela querida
Eu que te fundei, serás minha toda a vida

O trecho de música acima é uma composição de Paulo da Portela. Em
1941, em um episódio até hoje discutido entre os jovens fãs da Portela e pelos
velhos sambistas, o fundador briga com alguns de seus amigos e se afasta
da escola de samba que ajudou a criar. Até o ano de sua morte, em 1949, ele
jamais voltaria a fazer parte da agremiação. Neste período, flertou com o
partido comunista, exerceu a função de lustrador e continuou sendo uma
importante liderança para o “mundo do samba”. No contexto em que foi
composta, a canção é uma demonstração de saudade do sambista, que, com o
passar dos anos e o afastamento, acreditava que estava sendo esquecido pelos
portelenses. Hoje, 66 anos após a sua morte, podemos afirmar que, entre os
portelenses, o nome de Paulo jamais “caiu no esquecimento”. Ele é o personagem central da maioria das narrativas que lembram o passado, a origem
dos valores que até hoje orientam o grupo, apesar de todas as transformações
204

PA R T E I I I | M E M Ó R I A E R E S I S T Ê N C I A N A S P R ÁT I C A S D O S A M B A

em curso na sociedade e nas agremiações carnavalescas. Há dois bustos de
Paulo da Portela expostos na região, um em praça pública e outro na entrada
da Portela. Outras iniciativas, como o Centro de Capacitação Profissional
Paulo da Portela, construído e mantido pela Associação de Moradores de
Oswaldo Cruz (Amoc), também perpetuam o nome do mestre. Todavia,
vendo a questão por outro ângulo, podemos perceber que, não apenas ele,
Paulo da Portela, mas o próprio samba estaria “caindo no esquecimento”,
conforme o mestre profetizou.
Na verdade, podemos ir um pouco mais além. Não apenas o samba, mas
o próprio bairro estaria “caindo no esquecimento”. Em artigo apresentado
na 25ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em 2006 na cidade de
Goiânia, a pesquisadora Denise Barata (2006) chama a atenção para o fato
de que, na década de 1990, Oswaldo Cruz era um bairro em “vias de desaparecimento”. Sem qualquer referência econômica relevante, mesmo os
empreendimentos comerciais em sua região central estariam informando
seus endereços como se ficassem em Madureira, evidenciando uma estratégia de marketing que, se aumentava a quantidade de clientes em potencial,
ajudava neste “esquecimento do bairro”. Estratégia semelhante estaria sendo
usada pelos moradores.
De fato, as atividades econômicas da localidade são bastante limitadas,
ao ponto de o bairro não possuir, por exemplo, nenhuma agência bancária.
Isso poderia ser compensado pelo rico acervo cultural, legado das gerações
passadas, que o tornava singular entre os demais bairros suburbanos, concedendo-lhe uma identidade peculiar. Todavia, na década de 1990, as lideranças
comunitárias lamentavam que, endossando o processo de “desaparecimento” do bairro, estava o que para eles era visto como o “esquecimento da
identidade cultural local”. Como exemplo, Barata cita que, já em 1983, naquilo
que seria uma tentativa de construir uma “memória urbana e moderna”,
a “semana cultural de Oswaldo Cruz” ignorou completamente o samba e
seus produtores. A autora também menciona a homenagem concedida ao
vovô, líder do bloco baiano Ilê Aiyê, o que demonstraria desconhecimento ou
desconsideração com os compositores populares da música negra que viviam
no bairro (Barata, 2006, p. 02). Para tentar reverter este quadro, a associação
de moradores, juntamente com o sambista Marquinhos de Oswaldo Cruz,
criou o movimento Acorda Oswaldo Cruz, que procurava estimular o samba
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na região, valorizando os velhos e novos sambistas. Desta forma, procurava-se, principalmente, despertar a autoestima dos moradores, fazendo-os
conhecer a história da sua própria localidade. Este é o embrião de todos os
projetos que surgiram no bairro ao longo dos anos seguintes, a grande maioria
tendo Marcos Sampaio de Alcântara, nome de batismo de Marquinhos de
Oswaldo Cruz, como idealizador.
Todavia, antes de ser visto como um processo de “esquecimento do
samba”, ou mesmo um “desaparecimento do bairro”, é preciso considerar
o fato em um contexto que inclui, ao longo das últimas décadas, uma transformação significativa nas escolas de samba e, consequentemente, em
suas formas de sociabilidade. Também não podemos desconsiderar, sobre
o suposto distanciamento entre os moradores e a “cultura do samba”, o
processo de transformação da sociedade carioca, em especial dos moradores
do subúrbio, que se veem diante de um bombardeio de informações diárias e
do surgimento de novas práticas culturais mais acessíveis aos jovens.
No que tange ao “esquecimento do samba”, podemos perceber que
as transformações no espetáculo das escolas de samba trouxeram como
consequência o afastamento das agremiações de suas comunidades originais. A partir da década de 1960, inicia-se um processo de incorporação de
novos grupos sociais pelas agremiações carnavalescas, notadamente a classe
média, motivando uma transformação que alterou suas referências estéticas e motivou o encarecimento progressivo do espetáculo, o que em pouco
tempo significou a fragmentação de antigos laços comunitários. Em poucos
anos os sambistas perderiam, inclusive, a capacidade de gerir suas próprias
agremiações, com a entrada em cena dos banqueiros do jogo do bicho.
Em relação às transformações na localidade, é importante ressaltar que, a
despeito de algumas interpretações que o concebem como um corpo homogêneo, o subúrbio carioca — ou a periferia das grandes cidades, de uma forma
mais abrangente — é caracterizado pela diversidade. Seguindo o raciocínio
dos autores que concebem a cultura como um campo de lutas e disputas,
vemos que a “época de ouro” de Oswaldo Cruz, a memória que une a fundação
da Portela e a formação do bairro, a superação das adversidades pela força
da cultura e da coesão social, está cada vez mais distante. Oswaldo Cruz,
com seus pouco menos de 40.000 habitantes, está inserida em uma região
metropolitana com aproximadamente 12 milhões de habitantes. Uma região
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múltipla, plural, diversa, que dispõe de um amplo leque de possibilidades
culturais. Os habitantes deste subúrbio em particular, como os moradores
de qualquer centro urbano, são bombardeados diariamente pelos novos
produtos da indústria cultural. Eles são inundados por novas informações
e têm acesso às práticas culturais que rivalizam com as velhas referências
cultivadas por seus pais e avós. Também existem novos moradores, que
chegam desconhecendo as antigas histórias locais, ou mesmo o crescimento
de denominações religiosas que se colocam como adversárias das expressões
culturais afro-brasileiras. É neste contexto que o samba começa a perder a
hegemonia nas representações sobre o bairro.
Para autores como Gramsci, por exemplo, esta hegemonia é um estado
momentâneo. É um processo que se faz e se refaz permanentemente, feito
não apenas de força, mas também de sentido, apropriação do sentido pelo
poder, de sedução e cumplicidade (Portelli, 1978). Visão parecida tem Stuart
Hall, para quem a hegemonia seria um momento historicamente muito específico e temporário da vida de uma sociedade, sem qualquer garantia que se
manterá inalterada pelos anos seguintes. Elas precisariam ser construídas e
mantidas, resultando a conquista de um grau substancial de consentimento
popular (Hall, 2006, p. 293). Assim, podemos entender que, nos dias de hoje,
caracterizados pela diversidade, as múltiplas expressões culturais, da mesma
forma que podemos pensar sobre as ideologias, estão em constante disputa
para manter ou conquistar a condição hegemônica, o que, ao contrário do que
se poderia supor, não significa a dominação de uma expressão cultural sobre
outra, mas a constatação de um consenso. Isso significa para determinadas
práticas culturais, em um cenário caracterizado por disputas, a hegemonia
no campo das representações, o que, longe de ser uma condição definitiva, é
um estado momentâneo, que precisa ser constantemente reafirmado.
Trazendo para a realidade de Oswaldo Cruz, podemos afirmar que a
história do samba e do bairro, a partir das primeiras décadas do século
XX, se une nas principais narrativas que evocam as memórias do passado,
ganhando a força de um mito. Acompanhando o sucesso da Portela, o bairro
passa a ser reconhecido como um dos principais redutos de samba do Rio de
Janeiro, celeiro de alguns de nossos principais artistas populares. Todavia, a
hegemonia do samba nas representações sobre o bairro, que domina, sobretudo, as narrativas formuladas pelos sambistas e lideranças comunitárias,

A velha guarda como sentinela: festa, memória e sociabilidade
nas “comunidades” da Portela

207

concebendo uma identidade que o distingue dos demais subúrbios ao seu
redor, não pode ser vista como algo definitivo, acabado. Em uma realidade
múltipla e plural, a cultura é um campo de disputas, de forma que estas narrativas que privilegiam o samba, na verdade, são apenas algumas entre tantas
visões sobre o cotidiano do bairro. Isso é resultado, ao mesmo tempo, do
processo de afastamento da Portela de seu núcleo comunitário original, da
mesma forma que, a partir da década de 1960, ocorre também com outras
escolas de samba, e da própria complexidade cultural de nossos dias, da qual
Oswaldo Cruz, a despeito da rejeição por parte das lideranças comunitárias,
não pode fugir. Neste contexto, é necessário reafirmar a predominância das
narrativas que privilegiam o samba, que, inseridas em um campo de embates
culturais, estão envolvidas em uma disputa constante pela hegemonia no
campo das representações. É neste contexto que surgem, a partir da criação
do “movimento acorda Oswaldo Cruz”, os projetos que reforçam a importância do samba junto aos moradores e, de uma forma geral, para a sociedade
carioca.

Um lugar de gente bamba
Vou sair, mas volto já, meu bem
Eu não demoro
Vou pegar um parador ali
Em Deodoro

Vou pra terra de Candeia
Onde o samba me seduz
Pois lugar de gente bamba, onde é?
Oswaldo Cruz

Os versos acima são trechos da música “Geografia popular”, composição de Marquinhos de Oswaldo Cruz, Edinho Oliveira e Arlindo Cruz.
É, certamente, o maior sucesso do repertório de Marquinhos. Ele resgata
a importância do trem para os subúrbios nos dias de hoje, assim como no
passado, quando esta região ainda estava em formação. Cada subúrbio,
entretanto, apesar de algumas semelhanças, possui uma história peculiar.
Oswaldo Cruz é a terra de Candeia, compositor identificado com a cultura
afro-brasileira e que, no final de sua vida, foi um sambista que se engajou
contra o processo de transformação que afastou o samba de suas comunidades originais. Oswaldo Cruz é o lugar de gente bamba, celeiro de artistas
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populares que não podem cair no esquecimento. Com este objetivo, surgiram
os projetos que, desde a década de 1990, buscam difundir a cultura do samba
para os mais jovens, sendo o primeiro deles, que teve exatamente o trem
como referência, o “trem do samba”, também chamado de “pagode do trem”.
O evento começou em meados da década de 1990, como resultado direto
das ações do movimento Acorda Oswaldo Cruz, que uniu Marquinhos de
Oswaldo Cruz e a Associação de Moradores do bairro. Pela ideia inicial,
bem simples, os sambistas pegariam um trem na central do Brasil e, após
atravessarem as quinze estações do trajeto até Oswaldo Cruz cantando
“sambas de raiz”, algumas rodas de pagode animariam o bairro. A data, dia
02 de dezembro, é reconhecida como o dia nacional do samba. Sucesso
absoluto, nos anos seguintes aumentou a quantidade de trens e de shows,
que passaram a acontecer em vários pontos de Oswaldo Cruz e ao lado da
própria Central do Brasil. Os comerciantes locais também se programaram,
criando suas próprias rodas de samba. O evento também passou a contar
com o apoio oficial da Supervia, empresa responsável pela concessão dos
transportes ferroviários de passageiros no Rio de Janeiro, e da prefeitura
da cidade. Atraindo cada vez mais público, a festa teve que passar para um
sábado, sendo agora realizado, portanto, anualmente no primeiro sábado
de dezembro.
Nos dias do evento, os trens chegam lotados de visitantes de outras
áreas da cidade, especialmente da zona sul, em busca, principalmente, do
bom samba de raiz. É comum encontrar, no meio da multidão, pessoas que,
pela primeira vez no subúrbio, estão perdidas, querendo saber como farão
para retornar às suas residências mais tarde. Assim, Oswaldo Cruz, graças
ao samba, passa a se integrar à cidade. Visitar o bairro, para muitos, é uma
aventura exótica, desbravando o transporte ferroviário até um subúrbio
desconhecido. Para os moradores de Oswaldo Cruz, o evento parece cumprir
o papel de elevar a autoestima. Eles se orgulham de receber os visitantes,
além, claro, de alguns dos principais nomes do samba. Exaltada pela festa,
a memória dos antepassados é festejada em praça pública, vivenciada na
experiência de receber pessoas interessadas e conhecer a história do local.
História esta que, até bem pouco tempo atrás, era desconhecida por eles
mesmos. Todavia, embora os organizadores façam questão de reforçar a
obrigatoriedade de se festejar com samba, não permitindo outros ritmos
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musicais, um olhar mais atento para a periferia das áreas destinadas ao evento
consegue perceber, especialmente entre os mais jovens, o funk fazendo seu
habitual sucesso.
É significativo que o sucesso deste evento, além do samba, utilize também
o trem, símbolo dos subúrbios. De fato, a união entre o trem e o samba parece
vir de longa data, de forma que o “pagode do trem” reviveria uma relação já
conhecida pelos velhos sambistas. Quando o evento começou a fazer sucesso,
foi lembrado que, nos anos de fundação da Portela, Paulo da Portela também
tinha o hábito de, aproveitando que boa parte dos portelenses trabalhava
no centro da cidade, utilizar o trem que saía da Central do Brasil às 18h04
para realizar reuniões sobre o destino da agremiação. Embora Marquinhos
de Oswaldo Cruz, a princípio, tenha negado tal relação, os vínculos entre o
passado e o presente se impõem com a força da ancestralidade, ficando as
origens do evento em uma continuidade histórica.
É inevitável não nos lembrarmos da já clássica noção de “tradições inventadas”, tão bem descritas por Hobsbawm e Ranger. Segundo os autores, as
nações modernas geralmente afirmam uma continuidade com um passado
distante, de forma que sua origem estaria assentada em raízes que remetem
à antiguidade. Todavia, esta continuidade histórica, que formaria os componentes subjetivos da nação, em grande parte seria composta por construções
“inventadas”. Seriam resultados, na verdade, de elaborações recentes fundamentadas em um propósito (Hobsbawm e Ranger, 2002, p. 22 e 23). Assim,
podemos ver que muitas das continuidades históricas entre o passado e o
presente em Oswaldo Cruz são bem mais recentes do que parece. Os outros
eventos realizados no bairro também buscam estabelecer uma continuidade
histórica com o passado, como a tradicional feijoada da Portela.
Organizada pela Portela, a “feijoada da família portelense” surgiu em
2003, como iniciativa dos já mencionados Marquinhos de Oswaldo Cruz
e da velha guarda show da Portela. A ideia inicial consistia na realização de
uma roda de samba, feita nos moldes tradicionais, com a integração entre
público e músicos, tendo como atrativo adicional a feijoada de tia Surica
e sua equipe de quituteiras. Assim como o pagode do trem, o evento se
impôs com a força do passado. Ele remetia às antigas rodas de samba que
há décadas haviam desaparecido da Portela. A feijoada, comida tradicional
entre sambistas e adeptos da cultura afro-brasileira de uma forma geral, fazia
210

PA R T E I I I | M E M Ó R I A E R E S I S T Ê N C I A N A S P R ÁT I C A S D O S A M B A

o portelense recordar do “famoso feijão da Vicentina”, cantado em uma das
mais conhecidas músicas de Paulinho da Viola. Também da mesma forma
que o “pagode do trem”, o evento, que começou de forma simples e sem
muitas pretensões, cresceu ao longo dos anos, influenciando, inclusive, as
demais escolas de samba. O sucesso da “feijoada da família portelense” foi
tão grande que, copiada por outras agremiações, motivou o estabelecimento
de um calendário mensal para todo mundo do samba, sendo a feijoada da
Portela, a pioneira, realizada sempre no primeiro sábado de cada mês.
Um terceiro evento, também misturando o samba tradicional e a culinária dos sambistas, é a chamada “feira das Yabás”. Também idealizada por
Marquinhos de Oswaldo Cruz, esta feira acontece mensalmente na Praça
Paulo da Portela, com o apoio da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Um
grande palco é montado especialmente para a ocasião, que conta com a participação de conhecidos sambistas convidados. Além da música, as “tias do
samba”, como são carinhosamente chamadas as velhas senhoras das escolas
de samba, preparam e servem alguns dos principais quitutes identificados
com o subúrbio e os sambistas, como caldo verde, galinha com quiabo,
feijoada e muito mais, formando uma verdadeira “feira gastronômica do
samba”, nome que, inclusive, aparece em algumas divulgações que procuram,
ao abandonar as referências africanas, fazer sucesso junto a um público
mais abrangente. Também nos dias de feira, as ruas de Oswaldo Cruz, mais
precisamente a Estrada do Portela e a Praça Paulo da Portela, ficam repletas
de pessoas vindas de outras partes da cidade, que, ao lado dos moradores,
exaltam mais uma vez os vínculos históricos entre o bairro e o samba.
Um quarto projeto que podemos destacar é o chamado “perímetro
cultural de Oswaldo Cruz”. Idealizado por Rogério Rodrigues Santos,
professor de literatura, ex-morador do bairro e, sobretudo, apaixonado
pela Portela, trata-se de uma iniciativa que procura ressaltar a importância
histórica dos locais em que viveram os antigos portelenses, personagens de
destaque na formação do bairro e da escola de samba. Basicamente, a partir
da sinalização de lugares historicamente importantes, cria-se um perímetro
que abrange algumas ruas de Oswaldo Cruz, o que ajudaria a preservar a
história do bairro e dos sambistas da Portela. Para torná-lo realidade, Rogério
Rodrigues buscou apoio político para a sua implantação, reunindo-se com
vários membros do poder público, das mais diversas esferas. Encontrou
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sempre como obstáculo a questão financeira, ou seja, a necessidade e a
dificuldade de uma participação da iniciativa privada, que deveria financiar
as ações pretendidas pelo grupo. Preso nas teias da burocracia, a iniciativa
pouco avançou, mas rendeu uma interessante experiência chamada “viagem
sentimental a Oswaldo Cruz”.
Em uma manhã ensolarada de inverno, Rogério Rodrigues, juntamente
com seus amigos apaixonados pela Portela, realizou um passeio pelas ruas do
bairro, sendo orientados por um roteiro minuciosamente preparado a partir de
depoimentos orais e fontes secundárias, como livros e revistas. Caminhando
pelas ruas de Oswaldo Cruz, os visitantes reviveram aquilo que o tempo deixou
para trás, buscando vestígios que tenham sobrevivido como relíquias que unem
o passado e o presente. Em uma destas relíquias, a casa em que Paulo da Portela
passou os últimos momentos de sua vida, o grupo parou para tirar fotos e,
com o poder da imaginação, reconstituir o cada vez mais longínquo ano de
1949, data da morte do fundador. Em contraste, os moradores da residência,
ao serem indagados, não sabiam quem tinha sido Paulo. Eles desconheciam
o que havia acontecido naquele local, ignorando que alguma coisa pudesse
despertar o interesse de outrem, que tivesse qualquer tipo de valor histórico.
Naquele instante, os moradores daquela modesta vila de subúrbio, diante de
máquinas de retrato apontada para suas casas, confirmavam a necessidade de
se organizar projetos para que a história do bairro não caísse no esquecimento,
como temem os sambistas e as lideranças comunitárias.

A velha guarda como sentinela
Portela
É a deusa do samba, o passado revela
E tem a velha guarda como sentinela
E é por isso que eu ouço essa voz que
[me chama

Portela
Sobre a tua bandeira, esse divino manto
Tua águia altaneira é o espírito santo
No templo do samba

“Portela na avenida”, composição de Mauro Duarte e Paulo Cesar Pinheiro,
eternizada na voz de Clara Nunes, é um dos sambas exaltação mais populares
sobre a Portela. Ele ultrapassa os limites dos amantes do carnaval, ou mesmo
do “samba de raiz”, sendo amplamente conhecido pelo grande público.
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A velha guarda, na letra desta obra, aparece como a “sentinela”. Talvez este
seja o samba que melhor defina o papel dos veteranos sambistas no dia de
hoje. Eles são as sentinelas, os vigilantes da memória e os protetores do
passado. De suas lembranças surgem os projetos, as festas que exaltam a
memória e buscam manter, para os sambistas, a hegemonia no campo das
representações sobre o bairro.
No melhor estilo da já citada “invenção das tradições”, o passado de qualquer grupo social, sem dúvida, está repleto de elementos capazes de inspirar o
presente, disponíveis para a construção de narrativas fundamentadas na antiguidade, promovendo uma continuidade histórica entre passado e presente.
Mesmo para autores que se dedicaram ao estudo de grupos étnicos, realidade
bem diferente do grupo social a que estamos analisando, as características
físicas comuns assumem papel importante para a identidade do grupo apenas
quando são sentidas subjetivamente desta forma. É o caso, para citarmos
o exemplo mais famoso, de Fredrick Barth (2000), para quem, na identificação de um grupo étnico de acordo com suas origens históricas, basta que
a existência de um passado comum seja presumida.
Podemos também citar, para completar esta análise, o estudo de Richard
Handler sobre os grupos francófonos do Canadá. Ele mostra que a ideologia
nacionalista franco-canadense, como argumento político, instrumentaliza
o passado idealizado, os tempos primevos do surgimento da “Nova França”
que floresceu em continente americano. É neste período, cada vez mais
longínquo, que está a origem da língua, da religião e das danças folclóricas
herdadas da pátria mãe europeia, singularidades que, sentidas subjetivamente como um sinal diacrítico pelos membros do grupo, distinguem os
nativos francófonos, especialmente de Quebec, do restante da população
canadense de origem britânica. O presente, em contraponto ao passado,
é visto pelo prisma da degeneração dos valores autênticos, pela perda, ou
pelo risco iminente de desaparecimento, dos elementos privilegiados nas
narrativas do grupo. O passado, desta forma, age diretamente nas ações do
presente, constituindo a base do nacionalismo Québécois (Handler, 1988).
Em Oswaldo Cruz, portanto, as narrativas remetem a um passado idealizado. Descrevem uma “época de ouro”, positiva, que repousa no “mito de
fundação da Portela”, na superação das adversidades pela coesão social,
pela história que fez surgir um bairro que, se economicamente é apenas um
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apêndice da vizinha Madureira, na área cultural impôs sua marca de forma
única, singular, construindo os elementos que orientam a formação de boa
parte dos estereótipos que representam o carioca e a própria noção do que
seria uma “brasilidade”. O presente, entretanto, é visto de forma negativa,
pelo prisma do afastamento de sua condição original. Ele é compreendido
pelo viés da degeneração, pela degradação dos valores, sentidos e significados
que deram vida e identidade ao grupo social. É neste contexto que surgem
as novas narrativas, que, acompanhando a complexidade e a diversidade da
vida nos atuais subúrbios, ignoram a hegemonia do samba no campo das
representações sobre o bairro. Como reação, surgem os já vistos projetos
que exaltam o que seria a “verdadeira tradição” do bairro.
Os sambistas costumam definir como “tradição” os discursos que
remetem ao passado, prezando pela defesa de uma autenticidade, por características originais que, nos dias de hoje, diante de tantas transformações na
sociedade e em sua manifestação cultural, sobrevivem ao passar dos anos e,
na visão deles, devem ser preservadas. A “tradição” fundamenta os discursos
da “autenticidade”, que busca valores que seriam “verdadeiros” e “originais”
nas agremiações carnavalescas. Normalmente acusados de defenderem uma
posição romântica, sobretudo por ignorarem o processo de transformação
e as necessidades econômicas que na atualidade orientariam a organização
do carnaval carioca, a “tradição”, como discurso acionado em momentos
específicos e inserido em determinados contextos de disputas, pode ser
compreendida como uma retórica. Esta “retórica da tradição”, longe da
defesa ingênua de uma “identidade cultural imutável”, é usada como instrumento em uma situação de disputas e conflitos implícitos, em que os novos
grupos sociais, que passaram a participar do quotidiano das agremiações
carnavalescas a partir das décadas de 1960 e 1970, impõem suas prioridades
que privilegiam os aspectos comerciais do espetáculo. Desta forma, pautados
pelos valores da “tradição”, cria-se uma hierarquia que confere aos sambistas
uma condição de prestígio. É um argumento que confere autoridade para
quem o anuncia (Pavão, 2010, p. 209).
A memória do passado, assim, além do seu conteúdo, é um capital simbólico que está disponível para os sambistas. Ela confere autoridade para quem
a evoca, seja nas disputas no interior do mundo do samba ou nos embates pela
hegemonia das representações sobre o bairro. Mais que isso, não podemos
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esquecer que, em nossos dias, a cultura é instrumentalizada para atuar como
elemento reivindicatório. Para Bhabha, a cultura é parte de uma prática
enunciativa, enfatizando a significação e a institucionalização, tentando
reinscrever e recolocar a reivindicação política de prioridade e hierarquia
cultural na instituição social da atividade de significação. O presente enunciativo, segundo o autor indiano, é, antes de qualquer coisa, um estratagema
discursivo, usado, por exemplo, pelas feministas como estratégia cultural e
textual de aquisição de poder (Bhabha, 2007, p. 248 e 249).
Em Oswaldo Cruz, portanto, a cultura é instrumentalizada em um cenário
de embates culturais. É na memória dos velhos sambistas da velha guarda que
está a “verdadeira tradição”, que é transformada em uma poderosa retórica
que, transportada para a arena política, dá visibilidade e autoridade para os
sambistas reivindicarem, por exemplo, melhorias para a sua região junto
ao poder público. Para além da compreensão da cultura como um campo
de disputas, George Yúdice destaca o que ele definiu como “usos convenientes da cultura”, que é a sua capacidade para ser gerenciada. Isso pode
ser evidenciado, por exemplo, na promoção das culturais nativas e de patrimônios nacionais a serem consumidos na arena turística. Neste contexto, a
reivindicação das diferenças culturais só é conveniente na medida em que,
em suas relações cotidianas, dão poder a uma determinada comunidade
(Yúdice, 2006, p. 454).
Assim, apenas nos últimos anos, os moradores de Oswaldo Cruz viram
surgir, em uma área degradada, o parque Madureira, cuja extensão abrange
vários bairros da região. A prefeitura do Rio de Janeiro, ao longo dos anos
de construção da grande área de lazer, destacou o fato de a obra se localizar
em uma área fundamental para a identidade da cidade. Vários sambistas
se apresentam com frequência no palco principal do parque, onde está o
logotipo da Portela e do Império Serrano, as principais escolas de samba
locais. Em 2015, a Prefeitura construiu, exatamente em Oswaldo Cruz, uma
terceira sede oficial, utilizada pelo prefeito em dias específicos. Em frente à
antiga casa reformada, que recebeu o nome de “Palácio Rio 450”, a bandeira
da Portela é hasteada sempre que o prefeito Eduardo Paes está presente. A
iniciativa da prefeitura, sem dúvida, aproxima o poder público do bairro,
mas o que Oswaldo Cruz teria de especial para abrigar uma terceira sede
municipal? A única coisa que o distingue é a cultura do samba, a memória
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dos antepassados que, gerenciada como um recurso, confere vantagens e
prestígio para os sambistas e moradores de uma forma geral. Neste aspecto,
a Velha Guarda, portadora da memória coletiva, ocupa lugar de destaque,
pois, em todas as festividades envolvendo o novo espaço, ela é convidada de
honra, tendo um canal direto, inclusive, com o próprio prefeito.
Sobre os sambistas da velha guarda, há o que Bosi considera uma singular
obrigação social das pessoas idosas: ao deixarem de ser o propulsor da vida
presente da comunidade, resta-lhes a obrigação de lembrar, de ser a memória
do grupo e da instituição (Bosi, 1979, p. 23 e 24). De fato, como vimos, as
transformações nas escolas de samba, sobretudo a partir dos anos de 1970,
afastaram os sambistas tradicionais do comando de suas agremiações, e isso
inclui a velha guarda. Alijadas dos postos de comando, foram colocadas para
o final do desfile carnavalesco, lugar que confirma o desprestígio que esse
segmento possui para as escolas de samba atuais, entidades cuja importância se mede cada vez mais pelo retorno financeiro que podem propiciar.
Contudo, eles são o amálgama que une o passado e o presente, mantendo
uma continuidade mesmo diante das constantes transformações que a
descaracterizam. Tendo Giddens como referência, podemos definir a velha
guarda como a “guardiã” da tradição, ou da memória coletiva. Por terem
convivido com os antigos fundadores, eles possuem acesso privilegiado à
“verdade”. Segundo os fãs da Portela, esta “verdade” pode ser verificada em
suas práticas, como na organização das reuniões da Portelinha, vista como
um legado da liderança de Paulo, ou na elegância da Velha Guarda Show em
suas apresentações, essência portelense que contrasta com a humildade de
suas vidas diárias (Pavão, 2005, p. 80).
A Portela possui dois grupos de velha guarda. A Velha Guarda Show,
citada várias vezes ao longo deste trabalho, é o conjunto musical que mantém
viva as músicas do passado. A Galeria da velha guarda, formada por cerca
de cem senhores com reconhecida contribuição para a escola, reúne-se na
“Portelinha” para uma série de atividades sociais e culturais. Nas ações destes
dois grupos, o portelense encontra suas referências, sobretudo, os ensinamentos de Paulo da Portela. É o que diz o já mencionado Rogério Rodrigues,
idealizador do “perímetro cultural de Oswaldo Cruz”, em depoimento para
o autor em 2010:
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Ela representa tudo aquilo que identifica o portelense: arte, elegância, tradição, continuidade; ela é o nosso melhor espelho, tudo aqui
que os portelenses desejam ser. Ao contrário da nossa sociedade,
na Portela envelhecer como aqueles senhores e senhoras é a glória.
Pertencer à velha guarda da Portela é chegar à perfeita imagem do
que representa ser sambista.

Para concluir, podemos entender o papel da velha guarda a partir da forma
como os expoentes da hermenêutica compreendem o papel da memória,
buscando entender a importância do passado — ou de uma “tradição” constituída, para ser mais preciso — para a transmissão e a interpretação de
significados socialmente compartilhados. Paul Ricoer, para citarmos apenas
um exemplo, chamava a atenção para a dupla importância desta “tradição”
herdada do passado, isto é, ela possuiria as funções de transmitir e interpretar, de maneira que a transmissão, de certa forma, pressupõe sempre
uma renovação (Ricoeur, 1978, p. 28).
Assim, a história da Portela e do bairro de Oswaldo Cruz de uma forma
geral, longe de estar presa e encerrada em um passado longínquo, é resultado
de um processo dinâmico, mutável, reinventada na dialética entre o presente
e o passado, negociada entre os atores sociais de acordo com seus interesses,
objetivos e visões de mundo. A história da Portela seria fruto de uma ação
coletiva que une os fundadores mortos, que a construíram, a velha guarda,
que a transmite e a interpreta, e as novas gerações, que também a interpretam
e recriam. É desta forma que as narrativas sobre o bairro são revitalizadas,
ressignificadas na ambiguidade de uma identidade cultural que singulariza
e, ao mesmo tempo, é constituída na pluralidade, como parte de um centro
urbano globalizado.
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De Paulo a Candeia, um projeto
de escola de samba e sua crise
guilherme ferreira vargues

Porque o sambista não precisa ser membro da academia
Ser natural com sua poesia e o povo lhe faz imortal.
[ candeia, “testamento de partideiro” ]

O samba e os festejos do carnaval ocupam cenário bastante relevante na
cultura da cidade do Rio de Janeiro. Esse cenário se expande nos bairros do
subúrbio carioca, com um concreto destaque para Madureira e seu entorno,
a chamada grande Madureira. Um relevo que historicamente se concebeu no
sucesso das escolas de samba da grande região, aqui, trataremos em especial
da Portela, uma das principais escolas de samba do carnaval carioca.
Desde as primeiras duas décadas do século, as escolas de samba se
gestavam nos morros e na periferia da cidade. Aos poucos se firmavam com
rigorosa organização. Ao ponto que, já em 1934, lançavam o documento de
fundação de sua entidade representativa, a União das Escolas de Samba, além
de no mesmo ano terem seus desfiles incorporados no calendário oficial da
prefeitura, passando inclusive a receber subvenção. Teriam Paulo Benjamin
de Oliveira como sua figura de maior destaque. Paulo se tornaria uma espécie
de “diplomata” das escolas na cidade, as divulgava e legitimava.
Paulo Benjamin de Oliveira nasceu em 1901, no bairro da Saúde, em meio
ao rebuliço político da reforma urbanística da Primeira República, na qual a
população pobre, em especial a de pele negra, teve que se redefinir material
e simbolicamente enquanto grupo social nos morros e subúrbios da cidade.
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A implantação da ordem positivista e higienista da República Velha forjou
a necessidade de reestruturar a cidade nos marcos do positivismo urbano
francês. Cortiços, casebres e vilas populares foram derrubados empurrando
a população pobre para morros e subúrbios. Com a subsequente expansão
do sistema ferroviário se amplia a ocupação da região hoje conhecida como
Madureira, e é nesta época que Paulo, ainda criança, se muda com sua família
para o bairro de Oswaldo Cruz.
O bairro que deu origem à Portela era uma roça oriunda do desmembramento de diversas fazendas. Boa parte da população suburbana se deslocava
diariamente para trabalhar no centro do Rio de Janeiro. Embora Madureira
já contasse com o bonde, em Oswaldo Cruz se andava de cavalo. O bairro
era repleto de currais e valões. Não havia calçamento nem luz, as pessoas
moravam em pequenas chácaras, vilas e habitações coletivas (Silva & Santos,
1980).
Aos poucos os espaços de lazer e encontro foram sendo forjados pelos
seus moradores dando continuidade à tradição das festas rurais. As festas
têm um elemento fortíssimo de coesão social nessa região, as pessoas viviam
como um grupo onde quase todos se conheciam. As festas são um lugar privilegiado de sociabilidade, e, em Oswaldo Cruz, se tornaram ponto central de
encontro, troca e organização dos interesses da comunidade.
Algumas residências se tornaram ponto de encontro, quase sempre por
motivação artística ou religiosa. Seu Napoleão, na Estrada da Portela, e Seu
Vieira, na rua Perdigão Malheiros, eram importantes festeiros do bairro. Dona
Martinha, dona Neném e dona Esther, famosas mães-de-santo da época,
tinham sua casa sempre aberta para a comunidade. O binômio festa-religião
articulava a vida social do grupo, e é quase impossível separar um do outro.
As celebrações religiosas em geral, tal como os terreiros de candomblé, eram
locais de folguedos constantes.
Mesmo um pouco distante do miolo central da cidade, Oswaldo Cruz
também era frequentado pelos outros sambistas do Rio de Janeiro. A casa de
seu Napoleão, por exemplo, era muito frequentada pela turma de sambistas
do Estácio: Brancura, Baiaco, Aurélio e Ismael Silva, que eram frequentadores do candomblé que seu Napoleão mantinha no bairro do Estácio, na
Rua Maia de Lacerda. Depois das sessões religiosas, começava a festa de
batucada (Cabral, 1996).
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Paulo da Portela aos poucos foi se forjando como o principal organizador
dos eventos festivos de Oswaldo Cruz. Como nos atesta Silva & Santos (1980),
tornou-se organizador das festas da casa de dona Esther, a mais famosa mãe
de santo do bairro. As festas de dona Esther em pouco tempo se tornaram o
centro da vida social da região. Sua casa era frequentada desde pela comunidade até por artistas de rádio, como Pixinguinha, Donga, Ademilde Fonseca,
entre outros. Tal como aconteceu na casa da negra Ciata na Praça Onze, a
casa de dona Esther se tornou importante espaço de encontro entre diversos
grupos da cidade, desde gente muito pobre, mediadores culturais1, até políticos locais.
Ainda segundo as autoras, Paulo da Portela é relatado por seus contemporâneos como um “mestre de cerimônias” dessas festas, dotado de algumas
características fundamentais para entender sua força no grupo: liderança e
carisma.
No ano de 1926, Paulo, junto com seus amigos Antônio Rufino e Antônio
Caetano, criou o Conjunto Carnavalesco Escola de Samba de Oswaldo Cruz.
Paulo era o presidente, Caetano, o secretário, e Rufino, o tesoureiro.
Paulo queria passar uma imagem ordeira, de “civilidade” dos sambistas,
para contrapor a imagem preconceituosa elaborada pelas elites e parte dos
setores médios. Desta forma, os membros do conjunto de Paulo confeccionaram ternos brancos iguais, sapatos tipo carrapetas e chapéus de palha.
Utilizavam vestimenta refinada ao invés de sandálias e camisetas que,
perante a sociedade da época, só eram reforçadores dos estigmas já sofridos
pelos negros. Esse tipo de estratégia ia à sintonia de mudar a “imagem” dos
sambistas.
Foi nessa época que Paulo cunhou o seguinte lema: Sambista, para fazer
parte do nosso grupo, tem que usar gravata e sapato. Todo mundo de pés e pescoço
ocupados.
O conjunto musical de Paulo da Portela em pouco tempo se tornava o
mais popular do bairro de Oswaldo Cruz. Paulo procurava participar dos
outros blocos que nasciam no bairro, levava sambas para eles e invariavelmente era convidado para ser padrinho de uma nova agremiação.
1

A mediação cultural é aqui entendida como a ação dos indivíduos, grupos ou mesmo instituições que efetivam uma relação de troca entre campos culturais, por vezes, distintos.
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A diplomacia do grupo de Paulo diminuía a rivalidade e motivava gente
que queria fazer um novo bloco, inclusive, a abrir mão para participar do
conjunto de Paulo. Esse tipo de relação seria fundamental no futuro das
escolas de samba, onde a rivalidade nos desfiles seria equilibrada com alguma
coesão e unidade entra as escolas, fundando inclusive, como já dito acima,
uma importante organização, a UES, União das Escolas de Samba do Rio de
Janeiro. A estrutura de escola de samba foi se firmando sempre em prol da
organização e da disciplina.
Segundo suas biógrafas (Silva & Santos, 1980, p. 74), essa estratégia teve
como ponto de reflexão uma festa que ocorrera em Oswaldo Cruz, na casa
de dona Esther. Neste evento iria muita gente importante para os padrões
do lugar. O conjunto de sambistas do Estácio chegou vestido de camiseta e
bermuda e não pôde entrar. É como se a associação ao estigma impedisse a
mobilidade de parte do grupo social, logo outra parte do grupo se apressa em
modificar seu comportamento, negociando sua inclusão.
Este movimento não pode ser compreendido somente nos marcos de
uma estratégia de adequação, é preciso compreender quanto existe de um
mundo no outro (elite e povo), e quanto do entrecruzamento cultural na
sociedade do Rio de Janeiro foi forjando novos horizontes na cultura popular.
Podemos ver no movimento das escolas de samba, na ascensão do sambista
e sua comunidade, uma possibilidade de reconhecimento e integração.
Dirigindo-se ao momento de fundação da escola de samba Portela, Antônio
Caetano, um dos seus fundadores, traz elementos esclarecedores sobre a
relação com o Estácio em depoimento às biógrafas de Paulo da Portela:
Eu resolvi chamar de escola de samba porque, nessa época, a gente
cantava samba que o Estácio fazia, aprendia com eles o ritmo. Agora, o Estácio era um grupo, um conjunto daquele pessoal que cantava ali no Estácio e ia para a Mangueira, São Cristóvão. Eles ainda
não tinham organização de escola de samba, mas usavam o nome
(Idem, p. 44).

Se o samba moderno, tal como ritmo, nasceu no Estácio, seu modelo de
organização no formato de escola de samba aprumou-se em Mangueira e
Oswaldo Cruz. Segundo o outro fundador, Antônio Rufino, falando de Ismael
Silva:
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O próprio Ismael Silva, com todo o respeito eu digo, ele foi um homem de muito valor para a MPB. Foi o homem que, dizem, e eu acredito, tivesse trazido um ritmo de samba para desfile de escola de
samba, isso é muito comentado. Mas não é um sambista de dirigir
escola de samba e fazer o que o Paulo fez (Idem, p. 46, grifos meus).

Paulo da Portela apesar de ser, reconhecidamente, um grande compositor, ficou de fato marcado como o grande organizador da escola de samba
Portela e de um padrão de escola de samba, ou, mais ainda, de uma estratégia de comportamento “bem-sucedida”, que influenciou e/ou estimulou
outros grupos a adotar. Ao perceber a eficácia do comportamento de Paulo,
outros grupos tendem a acompanhar o exemplo. Como já muito pesquisado,
Paulo e as escolas também seguiram um exemplo já executado pela estrutura organizativa dos ranchos2 que gozavam de certo prestígio nos festejos
carnavalescos e pela mediação entre grupos sociais ocorridas nas casas das
tias de lei, como Ciata e Esther. É interessante notar como essas lideranças
processaram via cultura a modificação do lugar simbólico do negro na cidade.
O comportamento das escolas de samba começa aos poucos a modificar o
sentido da festa carnavalesca estimulando no lugar da transgressão, a ordem.
Mesmo que ocorra inversão, a ironia e a sátira aparecem de forma controlada.
Paulo da Portela apareceu como o cicerone desse espetáculo, que, ao invés
de produzir rompimentos, produziu integração e valorização da produção
artística popular. Mas, a integração é à custa da redução da autonomia artística das comunidades, a adequação à ordem é fundamental para compreender
o sucesso dos desfiles carnavalescos.
No ano de 1931, o conjunto de Paulo da Portela muda de nome e se firma
como escola de samba, nasce a Vai Como Pode, nome que seria substituído
em 1934 por Portela. Em pouco tempo, os blocos “desorganizados” e indisciplinados segundo o padrão da época se aproximariam dos modelos de
organização bem sucedidos do rancho carnavalesco.

2

As escolas de samba, que em sua maioria vieram de blocos, em especial, terão muito de sua
estrutura oriunda dos ranchos. Além de estrutura “grandiosa”, os ranchos, têm alvará da
polícia para funcionar, e tratam de construir laços com governo e imprensa. Uma estratégia
de dar ordem e, ao mesmo tempo, dialogar com a “ordem estabelecida”.
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Diversos autores (Silva & Santos, 1980; Cabral, 1998; Souza, 2002) são
unânimes em atribuir a Paulo da Portela a adaptação social dos sambistas de
Oswaldo Cruz. Na pesquisa de Silva & Santos (1981), os contemporâneos de
Paulo destacam o papel dele na modificação do comportamento do sambista.
O plano de Paulo e seu grupo parecia ser apresentar o sambista como alguém
“civilizado e ordeiro”, disposto a participar do clima integrador e de valorização do folclore e do nacionalismo que se fortalecia no governo de Vargas.
Paulo da Portela é um personagem totalmente inserido nesse clima político e cultural que relativiza as teorias positivistas e preconceituosas das
primeiras décadas republicanas. O sambista aqui quer redefinir o lugar do
seu grupo, à medida que os empecilhos vão diminuindo, vai se aproveitando
das situações de conotação progressistas e integradoras empreendidas pelo
Estado Novo e por diversos mediadores culturais.
Se antes o negro encontrava-se em condições de segregação, o clima
integrador do novo governo fora utilizado como espaço de fortalecimento
da cultura popular na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, foram as ações
empreendidas pelos sambistas que fizeram com que as escolas de samba se
tornassem a representação maior da produção cultural popular no Rio de
Janeiro. A disposição em suplantar o conflito pela ordem ou pela mediação
resultou na inclusão das escolas de samba na máquina clientelista do Estado.
A escolha de Paulo da Portela em “colaborar” com a ordem estabelecida
pode parecer, em uma análise prematura, resignada. Entretanto, Paulo aparece
como um indivíduo virtuoso e consciente do papel que seu grupo teria de
realizar para se elevar naquele tempo sem choques ou mesmo ruptura.
Paulo não era um dirigente político, um ativista social, nada disso, era uma
liderança popular, que, como uma espécie de “relações públicas”, negociou
com a elite o desenvolvimento da sua produção cultural e da sua comunidade.
Se o país mudava, se ocupou em movimentar a inscrição dos negros sambistas
nesse cenário, acima de tudo sentia que estava sendo incorporado, acreditava
que seu modo de viver poderia ser reproduzido, aumentando a chance de o
grupo ser aceito na cidade.
Um dos elementos mais fortes que incidem neste cenário é a supressão
de alguma espontaneidade que ocorre nas festas populares e em especial no
carnaval, por um clima de condicionamento, seriedade e “profissionalização”
dos desfiles, isto é, de parte da festa carnavalesca. O improviso irá aos poucos
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ser substituído pelo ensaiado, o controle e o formato de concursos serão
fundamentais para amarrar às escolas um padrão. É esse padrão que faz com
que a festa apareça como “controlável” para governo e elites (Soihet, 2000).
Mas, não podemos esquecer que o preconceito com a produção artística
popular ainda era muito forte e foi essa “vontade” de se transformar para
se integrar que permitiu (de alguma forma) ao povo negro carioca colher os
frutos de sua integração cultural.
Tal como destacou Farias (1999), Paulo da Portela deve ser analisado
ao nível da experiência individual de um microcosmo, ou seja, nas relações
de sua comunidade, viagens pelo Brasil e sucesso prematuro, convívio com
detentores do capital simbólico e financeiro, a elite e a imprensa, aliado ao
macrocosmo, isto é, o momento de efervescência de um Brasil em ebulição
e mudança. A partir de sua experiência individual, Paulo da Portela tentará
transformar as regras do campo cultural reinantes à época da Primeira
República. Os sambistas nada mais eram do que referências do atraso. Por
meio de suas experiências individuais supracitadas, Paulo da Portela tentará
reagir de uma forma específica às estruturas que regiam a lógica do campo
cultural, exigindo e negociando reconhecimento.
Se as condições políticas para o desenvolvimento das escolas de samba do
Rio de Janeiro se solidificavam, Paulo as adentrou. O incremento da possibilidade de comunicação e circulação do universo do samba com o restante da
cidade é um ponto complexo nas mudanças estruturais sofridas na capital
da República no período Vargas. As ações do grupo de Paulo se sintonizam
com as mudanças e, entretanto, remodelam o pacto que se estabeleceria dali
em diante. Segundo Nóbrega (1999, p. 36):
A história das escolas de samba é também uma parte da história da
relação dos grupos populares do Rio de Janeiro com seu espaço vivido e meio ambiente, os bairros populares, subúrbios e favelas. Foi
especialmente através desta instituição que os grupos expulsos da
cidade contra-arrestaram a marginalização e a segregação político-cultural “desmoralizante”, inerentes ao processo de modernização urbana do Rio de Janeiro, posto em marcha desde o final do século XIX. Através delas estes grupos construíram e aperfeiçoaram
o convívio comunitário, se reinterpretaram e conquistaram uma
identidade na cidade.
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Farias (1999) reforça a relação com as pesquisa de Elias sobre os indivíduos destacados, que ele chama de gênios. Percebemos que a genialidade é
construída a partir da experiência individual/social. Elias objetiva explicar
sócio-historicamente o que aos olhos do senso comum paira sem explicação:
o gênio. Aparentemente, as qualidades artísticas são inatas (de origem divina
ou biológica, a depender da crença), sem relação com os contextos históricos
em que o indivíduo existe.
Constrói-se aqui uma tentativa de demonstrar como as experiências individuais são absolutamente indissociáveis do problema da estrutura de um
determinado tipo de sociedade. Não fosse a experiência individual, jamais
teria reagido à ordem social; ao passo que não fosse o momento em que se
encontrara a figuração de sua sociedade, teria alcançado o sucesso e a fama
(Farias, 2009).
De qualquer forma, a experiência de Paulo da Portela ilustra o fato de que
as estruturas constroem cotidianamente os indivíduos. No entanto, apenas
os indivíduos e suas articulações sociais são capazes de transformar, cotidianamente, as estruturas. Da relação entre o macro e o micro, no jogar com as
escalas, constata-se quão profícua é a articulação entre os níveis sociológicos
de observação.
Paulo tornou-se uma liderança de seu grupo, reproduzindo em Oswaldo
Cruz o ambiente já encontrado na casa da negra Ciata na Praça Onze, isto é, o
ambiente de troca entre dois mundos aparentemente díspares, porém nunca
desarticulados. Soube, além disso, se articular com as elites e a diversidade dos
mediadores culturais existentes na cidade. Paulo apresentou seu povo de outra
forma para o restante da urbe. O governo embutido de uma lógica integradora
se aproximou deste movimento, conferindo vantagens, mesmo que orientadas pelo seu projeto de desenvolvimento nacional. Paulo foi se adaptando
ao cenário de mudança que ocorria e dele foi tirando proveito e compromisso.
Muito famoso e requisitado pela imprensa, inclusive fora do Rio de
Janeiro, ganhou diversos prêmios de “Cidadão do samba”, além da amizade
com políticos de vulto da cidade, como o prefeito Pedro Ernesto. Subiu ao
estrelato máximo que um sambista poderia chegar naquela época. Se torna
o personagem de maior destaque do cenário carnavalesco. Em determinado
momento, todo este destaque traria tensões entre Paulo e figuras de outras
escolas, por vezes, de sua própria, a Portela.
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Paulo se tornou o diplomata não oficial das escolas de samba, isto é, maior
do que a própria Portela. Colocou-se à frente das rivalidades ainda existentes
e isso colaborou para sua saída prematura da Portela. Seu tensionamento
se deu, também, com as outras escolas “grandes” da cidade que desejavam
ampliar seu poder no pacto clientelista entre escolas, Estado e imprensa.
No mundo do samba, pensando de uma forma mais ampla, a legitimidade
de Paulo era incontestável, mas a força que associava este à Portela, tal como
sua popularidade, por vezes criava rivalidades com outras escolas. Mas, no
futuro, o golpe mais forte sobre Paulo nasceria dentro de sua própria escola,
que terminou por o expulsar.
No dia 5 de fevereiro de 1940, durante os preparativos do carnaval em
homenagem aos 10 anos do governo Vargas, Paulo viajou para São Paulo com
Cartola e Heitor dos Prazeres, junto a um grupo de ritmistas e pastoras para
cumprir um exaustivo calendário de apresentações.
Paulo chegou ao Rio de Janeiro em cima da hora do desfile e combinou
com Cartola e Heitor dos Prazeres que os três desfilariam nas escolas de
cada um: Portela, Mangueira e De Mim Ninguém se Lembra (de Heitor). Eles
usariam um terno com listras pretas e brancas, que poderiam ser usados em
todas as escolas, era o traje do Conjunto Carioca, como ficou conhecido o
grupo em São Paulo (Cabral, 1998; Silva & Santos, 1980).
O presidente da escola, Mané Bam-Bam-Bam, proíbe Cartola e Heitor
(com quem tinha desavença) de desfilar sem a cor da Portela, Paulo insiste e
é expulso do desfile. Os componentes da escola ficaram perplexos, a Portela
expulsava seu principal criador. Paulo nunca mais voltaria a atuar na escola,
foi para a Lira do Amor em 1946.
Tempo depois, compôs “O meu nome já caiu no esquecimento”:
O meu nome já caiu no esquecimento/ O meu nome não interessa a
mais ninguém/ E o tempo foi passando/ E a velhice vem chegando/
Já me olham com desdém/ Ai quantas saudades/ De um passado que
se vai no além/ Chora, cavaquinho, chora/ Chora, violão, também/
O Paulo no esquecimento/ Não interessa a mais ninguém/ Chora,
Portela/ Minha Portela querida/ Eu que te fundei/ Serás minha toda
vida.
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A trajetória de Paulo3, muito resumidamente expressa neste texto,
complexifica a história do apogeu das escolas de samba. No futuro, Paulo
aparece como um mito e referência para aqueles que discordariam dos rumos
das escolas de samba por volta das décadas de 1960 e 1970. As escolas de
samba que antes integraram pela via cultural o negro da cidade passam a
ser questionadas culturalmente pelos seus e por outros. A árvore que perdeu
a raiz é o nome do manifesto que Candeia e Isnard lançaram para criticar os
caminhos dos desfiles.
Paulo será retomado no futuro como um herói pelos sambistas malcontentes. Entretanto, a mudança na festa, a diminuição da espontaneidade, a
entrada de novos grupos sociais dentro das escolas de samba, entre outros
elementos, começou nos tempos de Paulo da Portela. As escolas de samba
representaram o momento em que a ordem suplantou a desordem, aliados
à prefeitura e à imprensa, configurou-se um novo lugar cultural para o negro
no Rio de Janeiro.
Daqui em diante o processo só tende a crescer e culminar nos colossais
desfiles de nosso tempo, ampliando ainda mais o hiato entre as raízes da
festa popular e os atuais desfiles carnavalescos. Os desfiles organizam e
criam modelos de conduta, reduzindo parte do inesperado, da surpresa, da
espontaneidade.
Mas, ao que eu entenda, os desfiles das escolas de samba se propuseram a
outro objetivo. O processo até aqui é, tal como na expressão de Rachel Soihet
(2002), estudiosa das letras de samba-enredo, a ordem suplantar a desordem,
realizando assim um tipo de integração cultural. Mais adiante avançaremos
alguns anos no espetáculo carnavalesco e tentaremos entender melhor as
transformações ocorridas nas escolas de samba do Rio de Janeiro.
Da década de 1930 em diante, a escola de samba elaborou um movimento
de integração cultural das manifestações populares na cidade do Rio de
Janeiro. Mais do que uma imposição do poder público, os integrantes das
3

As principais referenciais à história de Paulo Benjamin de Oliveira são extraídas da pioneira
pesquisa de Silva & Santos (1980), biógrafas de Paulo da Portela. A Fundação Nacional de
Artes (Funart) durante muitos anos financiou pesquisas sobre personalidade do universo
cultural da cidade do Rio de Janeiro, a pesquisa de Silva & Santos sobre Paulo da Portela foi
uma dessas. Outra fonte muito preciosa foi o já bastante citado As Escolas de Samba do Rio
de Janeiro do jornalista e pesquisador Sérgio Cabral (1998).
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escolas de samba demonstram afinamento e vontade política de se integrar
à cidade e à política oficial, mais do que se apartar. São duas fases diferentes,
como tentei mostrar até agora. O processo pedagógico e integrador da Era
Vargas incluiu o povo, que num jogo de mediação e compromisso modificou
o seu lugar simbólico e material na sociedade brasileira.
Esse movimento, encabeçado por figuras como Paulo da Portela,
foi fundamental para o crescimento rápido e estrondoso dos desfiles
carnavalescos.
A escola de samba trazia a organização, caminhava para a ordem, em
sintonia com a ideologia do trabalhismo. Tal como explica Augras (1998),
os desfiles aos poucos vão ajudando a embutir um padrão nas apresentações,
o qual descarta sensivelmente imprevisibilidades políticas e artísticas. Como
tem avaliação e premiação, as escolas vão se condicionando às normas que
definiam a apresentação carnavalesca.
Dessa forma, a espontaneidade seria quebrada pela previsibilidade, isso
interessaria aos organizadores de uma festa que supera o espectro de seus
fundadores e se torna patrimônio de toda a cidade. Ao mesmo tempo em
que a festa se modifica, altera-se também o status cultural do grupo negro
marginalizado.
Entretanto, agora olhemos adiante, num intervalo de quase 40 anos,
destacando a conjuntura pós-1964, que representa um período de fortalecimento do autoritarismo político encarnado no regime militar. Como
bastante tratado pela literatura acadêmica, a ditadura atrofiou os canais de
questionamento, comunicação e participação política, perseguindo de forma
violenta seus opositores.
Se nos anos de 1930 o povo era convidado a, de forma regulada, participar
da entrada do Brasil na modernidade, em 1970 o povo se dividida no olhar
sobre o regime autoritário; se uma parte dele se empolgava com o “Brasil
Grande” da ditadura, outra parte se alinhava ao campo artístico de protesto
que ultrapassava a crítica ao regime e tomava ares de revolução estética e
comportamental. Diversos intelectuais se voltaram para a produção cultural
do povo, estimulando e acentuando um sentimento de retorno às raízes, de
busca da autenticidade.
Descobrir a arte do povo é politizar o povo, preservar e ao mesmo tempo
militar pela difusão da história, do processo, da diversidade da história do
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negro africano. Caro leitor, adiante, este texto se aprofunda num personagem central nesse dividido ambiente artístico. Antônio Candeia Filho
iria protagonizar um dos momentos de maior crise na história daquele que
é considerado por muitos até hoje a maior expressão da cultura popular
carioca.
Em seu manifesto, Candeia anuncia que a escola de samba é uma árvore
que perdeu a raiz, se “embranqueceu”, se distanciou do projeto original dos
seus criadores. O passado aparece como a saída para a crise do presente.
Candeia quer resgatar a história, mas também quer educar os membros de
seu “quilombo” para a luta política e cultural pela equidade racial. Ao invés
de integração, o movimento aqui é de afirmação e reparação.
Candeia é um artista engajado que se envolve no clima de questionamento acerca da questão racial e que influencia diretamente no processo de
crítica à “espetacularização” dos desfiles das escolas de samba.
Candeia nasceu em 17 de agosto de 1935 no bairro de Oswaldo Cruz.
Vinha ao mundo enquanto Paulo Benjamin de Oliveira se tornava a principal referência cultural do bairro. Filho do gráfico Antônio Candeia e de
Maria Candeia, foi criado sob a forte identidade cultural da escola de samba
Portela.4
A imagem de Oswaldo Cruz elaborada no início deste texto aos poucos vai
se remodelando pela presença dos conjuntos habitacionais. Cerca de vinte
anos passados, diversos migrantes de todo o país ajudavam a ocupar a região.
A Portela já tinha uma quadra, e diversos outros blocos incrementavam a
cultura sambista da região.
Candeia morava próximo à linha férrea, seu pai, também chamado
Candeia, era uma figura muito conhecida no bairro e partícipe direto dos
festejos locais, tal como nos retrata Francisco Santana, um dos maiores
compositores da Portela. O clima boêmio e festivo fazia parte do bairro e,
na casa de Candeia, sempre estavam presentes sambistas de toda a região
(Vargens, 2008).
4

Candeia — Luz da inspiração de João Baptista Vargens (2008) é a principal fonte de informações organizadas sobre a vida de Candeia. Destaco também a relevância das pesquisas
de Buscácio (2005) e Cunha (2009), excelente sistematização e debate sobre a vida do
compositor e seu papel nas transformações da cultura popular e da questão étnico-racial
no Rio de Janeiro.
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Criado nesse ambiente, Candeia foi aos poucos desenvolvendo sua habilidade para o mundo do samba. Em algum tempo, o jovem se juntou aos filhos
de outros sambistas e formou um grupo que ficou conhecido como a Turma
do Muro. Vargens (2008, p. 27) nos conta que a Turma do Muro se vestia
muito bem e se portava com educação e garbo. Terno de linho, gravata e
sapatos encomendados sob medida em Madureira.
Repare a sintonia de Candeia e seus amigos com o estilo de Paulo
da Portela e de diversos outros sambistas. Sempre bem arrumados, com
elegância e um estilo de vestimenta que remete à discussão colocada no
início do texto, isto é, à ideia de integração cultural. Os sambistas queriam
demonstrar ao restante da cidade que não eram desocupados, vestidos de
qualquer forma. Mas aqui, o ponto central é que os sambistas procuram se
vestir de forma tão elegante quanto os homens que passeavam no centro
urbano da cidade.
Embora fosse semelhante o estilo, os sambistas colocavam suas diferenças, como o sapato bicolor, o terno branco, o uso do chapéu de palha,
o lenço no pescoço, entre outros adereços. Paulo dizia “de pés e pescoço
cobertos”, e o jovem Candeia seguia a ideia do fundador da Portela.
Precocemente, Candeia se tornaria também um promissor compositor da
escola de Madureira e Oswaldo Cruz e, aos 17 anos de idade, ganhava o seu
primeiro samba na Portela.
Após o golpe militar, uma parte do movimento artístico brasileiro se aproxima cada vez mais da chamada canção de protesto. No universo do samba, isso
se daria pela entrada de figuras de destaque das escolas de samba na nascente
MPB. Esse processo se aqueceu no decorrer dos anos 1960. Essa missão de
revelar o regime autoritário e de retornar às raízes da cultura popular também
levou diversos setores da sociedade carioca a demonstrar alguma insatisfação
com o caminho vultuoso que tomava o espetáculo carnavalesco da cidade.
Diversas pessoas que circulavam nos campos da cultura popular se aproximam do movimento de engajamento artístico, que, como alertei acima,
procura nas raízes da arte popular a saída para a arte mercadológica, em
especial aquela que era financiada ideologicamente pelo Estado autoritário.
A espetacularização dos desfiles não era amplamente questionada, mas
produzia algumas fissuras. De qualquer forma, agradava a muitos jurados,
imprensa, classe média e boa parte do mundo popular.
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Chamo de espetacularização os monumentais desfiles elaborados por
membros da Escola de Belas Artes, que, segundo Candeia, desvirtuavam a
cultura “autêntica” da festa negra, ademais, segregavam o próprio negro na
sua festa. Um outro elemento que se fortalece com a chamada espetacularização é a presença do patrono, disposto a trocar inversões financeiras na
escola de samba por poder e legitimidade nos bairros suburbanos. O pacto
entre Estado, imprensa e escolas ainda vigorava e agora ganhava um novo e
determinante partícipe: a máquina do jogo do bicho, a patronagem.
Dessa forma, a questão do embate sobre a espetacularização dos desfiles
é acentuada nas décadas de 1960 e 1970 através da entrada, nas agremiações,
de algumas pessoas oriundas de espaços não tradicionais e que possibilitaram
com que perspectivas diversas reorganizassem as concepções dos desfiles
das escolas de samba.
Nessa época, inicia-se o processo de associação da figura do carnavalesco
à de um intelectual competente em criação artística, que passa a ser a figura
central na definição dos rumos das escolas de samba nos desfiles (Santos,
2011).
Esse processo ocorria em sintonia com a valorização do desfile das
escolas de samba. Nesse tempo, já existia a gravação do LP com os sambas do
ano (naquela época, cantados pelos cantores de maior destaque na indústria
fonográfica), a transmissão em video-tape (para diversas partes do mundo) e
uma nascente indústria turística que orbitava em torno do desfile das escolas.
As quadras das escolas ficavam lotadas de diversos setores da sociedade
carioca.
A tendência “irresistível” para a espetacularização vai chegar com mais
força nas escolas de menor tradição na época, como foi o caso do Salgueiro.
Cavalcanti (1995, p. 57) nos conta que o presidente do Salgueiro, Nelson
Andrade, em 1960, contratou Fernando Pamplona e toda a sua equipe para
a escola de samba. Fernando Pamplona teria sido o jurado que deu as notas
mais altas para a vermelho e branco no carnaval anterior. Pamplona foi para
o Salgueiro e fez um desfile que recebeu notas máximas dos jurados, então,
criou-se uma “tendência irresistível”, era preciso fazer como o Salgueiro para
vencer as grandes, ou era preciso fazer o que seria dali em diante a marca de
diversas, quem mandava era o bicheiro e o sambista deveria fazer o seu papel,
distanciando-se dos trâmites de dirigentes da escola de samba.
232

PA R T E I I I | M E M Ó R I A E R E S I S T Ê N C I A N A S P R ÁT I C A S D O S A M B A

Acima de tudo, tal como os desfiles em forma de competição ajudaram a
dar normatização ao processo, a entrada do universo das “belas artes” configurou um novo padrão carnavalesco, os sambistas descontentes poderiam,
inclusive, serem castigados por um júri e uma sociedade que parecia cada vez
mais aprovar a novidade. Quem estava insatisfeito era gente mais tradicional
do samba, intelectuais diversos, artistas da MPB, alguns jornalistas etc.
Por hora, retomamos a trajetória de Candeia.
Quando jovem, Candeia parecia caminhar em sincronia com o movimento tradicional das escolas de samba. As estratégias adotadas por ele
coincidem com o movimento do grupo maior no qual está inserido o dos
compositores de escola de samba. As primeiras composições vitoriosas de
Candeia estão em sintonia com a visão ufanista da letra de samba enredo
que ganha força durante o período do Estado Novo e se perpetua com força
até os anos 1960.
Paralelamente à vida de compositor, Candeia passou no concurso para a
polícia no início dos anos 1960. Antes, trabalhava no Ministério da Aviação
e Obras Públicas, executando serviços burocráticos gerais. Ser policial nos
anos 1960 garantia um salário razoável, além de que dotava um membro da
classe popular de distinção social, ele adquiria poder e o respeito, embora
coercitivo, de um policial.
Vargens (2008) conta que Candeia ficou tão truculento que certa vez
chegou a esbofetear uma prostituta que lhe rogara uma praga. Algum tempo
depois, ao voltar de uma noitada, já na manhã de 13 de dezembro de 1965,
Candeia se envolveu em uma briga de trânsito no Centro do Rio. Depois de
bater em dois passageiros e esvaziar seu revólver nos pneus do caminhão
que se chocara com seu carro, ele levou cinco tiros do motorista e ficou
paraplégico.
A vida de Candeia mudaria completamente dali em diante. O acidente
é sempre citado pelos sambistas e por seu principal biógrafo como um
momento de mudança radical na vida e no posicionamento político-social
de Candeia.
Passados alguns meses, os amigos de Candeia organizariam uma grande
festa no Jacarepaguá Tênis Clube. Foi a primeira vez que Candeia cantou
em público novamente após o acidente. Vargens (2008) conta que, mesmo
muito receoso, Candeia aceitou ir ao evento. Quando chegou ao clube e viu
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todos os amigos, tudo lotado, não quis nem descer do carro. Só saiu porque
a multidão de amigos logo o cercou. Nesse dia, Candeia sai do seu exílio
doméstico e, numa cadeira de rodas, voltou a comandar uma roda de samba
para uma multidão que se espremia na quadra do Jacarepaguá Tênis Clube
(Buscácio, 2005; Vargens, 2008).
Um interessante detalhe que Vargens (2008) demarca é que, devido ao
estado físico de Candeia, seu retorno ao mundo do samba transformou sua
residência num local de festa permanente. Quase todos os dias aconteciam
rodas de samba comandadas por Candeia nos fundos da sua casa. Assim, ele
voltava a produzir. Passa o momento mais difícil e o sambista “sentado em
trono de rei, ou aqui nessa cadeira”, retomaria sua vida artística com uma
amplitude nunca alcançada antes.
Em paralelo ao crescimento de sua carreira artística, aumentava também
o prestígio de Candeia na Portela. Antes do acidente, Candeia já era da ala
dos compositores, tendo vencido diversos concursos de samba na escola.
Como alertei, é nesta fase que vai começar o tensionamento entre Candeia
e Carlinhos Maracanã, o bicheiro, novo presidente da Portela. Embora o
prestígio de Candeia aumentasse com a comunidade da escola de samba,
a autonomia dos sambistas era severamente reduzida com a presença dos
patronos, os bicheiros do samba.
Sem espaço para opinar, em 11 de março de 1975, Candeia, Paulinho da
Viola, André Motta, Carlos Monte e Cláudio Pinheiro lançam um documento
endereçado para Carlinhos Maracanã propondo mudanças na escola. O documento propunha elementos radicais. Abaixo destaco algumas importantes
passagens do texto:
Escola de samba é Povo em sua manifestação mais autêntica!
Quando se submete às influências externas, a escola de samba deixa
de representar a cultura de nosso povo.
Se hoje em dia são unânimes as opiniões e posições contrárias da
imprensa em relação à Portela, é porque a Portela, apesar de sua
tradição de glória, se deixou descaracterizar pelas interferências
de fora. Aceitou passivamente as ideias de um movimento que, sob
o pretexto de buscar a evolução, acabou submetendo o samba aos
desejos e anseios das pessoas que nada tinham a ver com o samba.
Durante a década de sessenta, o que se viu foi a passagem de pessoas
de fora, sem identificação com o samba, para dentro das escolas.
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O sambista, a princípio, entendeu isso como uma vitória do samba,
antes desprezado e até perseguido.
O sambista não notou que essas pessoas não estavam na escola para
prestigiar o samba. E aí, as escolas de samba começaram a mudar.
Dentro da escola, o sambista acabou fazendo a mesma coisa com o
desfile.

Aqui já fica claro o caminho que Candeia iria assumir. O sambista começa
a acusar a atual diretoria da Portela de descaracterizar as tradições das escolas
de samba. Elabora a ideia de que foram os próprios sambistas que permitiram
a entrada de “influências externas” nas escolas de samba. Em um primeiro
momento o sambista entendeu isto como uma vitória do samba, um sucesso
da penetração do ritmo em todo o país, mas Candeia quer dizer que foi aí que
começou a descaracterização, foi aí que o sambista perdeu o controle da escola.
O documento segue em tom de alerta para os perigos desta descaracterização. Aqui os autores falam do que chamo de “tendência irresistível”,
isto é, uma tendência quase inevitável a copiar o formato de desfile que mais
agrada o júri e a opinião pública.
A Portela adotou a Águia porque era o símbolo do que voa mais alto,
acima de todos. E, inatingível, a Portela nunca imitava nada dos outros. Sempre criava. Hoje, o que a Portela está fazendo é procurar
copiar o que se pensa que está dando certo em outras escolas.

As escolas que se transformavam e que se harmonizavam com as novas
regras agradavam o júri e levavam o título do campeonato de desfiles. A
concorrência por títulos estimulava uma padronização. As escolas que trouxeram as “inovações” agradaram um público mais amplo, como seria possível
disputar sem ceder? A questão é que as escolas mais recentes procuraram
na diferenciação uma forma de rivalizar a disputa do carnaval carioca, antes
concentrada nas escolas mais tradicionais. Mais uma vez, o documento se
coloca claramente contra as inovações que, segundo eles, descaracterizam o
mundo do samba. Não tendo sua reivindicação atendida, Candeia e Paulinho
da Viola saem da Portela. Alguns anos depois, diversos outros sambistas,
como João Nogueira, seguirão o mesmo caminho. Para Candeia o triunfo —
que o samba acreditava viver — seria o fim das próprias escolas.
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Diversos setores da sociedade carioca, ligados ao mundo do samba, se
tornam solidários a Candeia. Hoje mesmo se tornou senso comum algumas
pessoas questionarem as transformações dos desfiles carnavalescos. A maior
parte das críticas está na ideia de que as transformações do espetáculo retiraram a espontaneidade da festa. A festa padronizada atende a interesses tão
amplos que não pode mais se parecer com uma procissão popular, e sim um
desfile de gala, caro e disputado por turistas de todo o planeta.
O grupo de Candeia busca no passado a resposta parcial para o presente.
A outra parte está na ação engajada do sambista para defender sua história e
sua cultura. A escola de samba precisa atender a um grupo muito amplo, de
patrocinadores ao jogo político dos bicheiros. Candeia resolve que a única
forma de ativar seu protesto é romper não só com a Portela, mas também
com a liga das escolas de samba. Futuramente, Candeia criaria a Quilombo,
uma escola que não participaria dos desfiles oficiais da cidade.
Após escrever um importante livro junto ao jovem professor Isnard
Araujo, intitulado Escola de samba — Árvore que esqueceu a raíz. Candeia
adentra nas raízes de sua agremiação carnavalesca, nas raízes de Oswaldo
Cruz e Madureira.
Os autores contam as “proezas” dos antepassados, na valorização da
figura de Paulo da Portela. Aqui é fundamental demarcar a importância da
história da agremiação. Realizaram uma tremenda coleta de dados com
diversos membros da escola. No decorrer do texto, diversas histórias, citações e informações são atribuídas a estas pessoas.
Candeia e Isnard demonstraram em sua pesquisa e manifesto a difícil
luta por integração racial no Brasil. A obra cita a religião, a festa, a culinária, a
música, a vestimenta, para recompor um universo mais nítido ainda nos dias
atuais. Vão perambular pela história do samba e da Portela, descrevendo com
cuidado cada história, relato, curiosidade, título, desfile, história dos ritmos
musicais e uma variedade de outras informações sobre o universo do samba
carioca e de Osvaldo Cruz. Adiante o sambista retoma o confronto e começa
um capítulo intitulado: “Cultura própria da escola de samba”, onde aponta:
Vamos nos colocar no chão com a cultura popular brasileira, buscá-la onde estiver: no morro, na escola de samba, no bloco, no botequim, no terreiro, na rua, nas rodas de samba e congêneres. Vamos
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respeitar a arte popular, sem preconceito ou paternalismo, tudo
sem impor nada, respeitando sempre sua espontaneidade, sua força
original, sua criatividade (Candeia & Araujo, 1978, p. 67).

O projeto de Candeia é pedagógico, quer esclarecer as futuras gerações do
que ele considera um esquecimento de raízes. As escolas de samba, segundo
ele, não representariam mais “seu povo”, e Candeia além de sambista vai se
aproximar de um tipo muito particular de engajamento político, vai montar
uma escola de samba que seja veículo dessa ação.
Assim nasceria a Quilombo, no ano de 1977. Para Candeia, os negros, os
sambistas, estavam sendo cada vez mais alijados do “poder” nas escolas de
samba. A Quilombo teria como principal finalidade levar a conscientização
para a sua comunidade. A escola iria organizar festas, cursos, oficinas artísticas e iria desfilar fora do desfile oficial, sem disputar, seu carnaval também
seria completamente idealizado pela comunidade. Nascia então, no dia 08
de dezembro de 1975, o “Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba
Quilombo”, ou simplesmente o Granes Quilombo. (Buscácio, 2005; Vargens,
2008; Cunha, 2009).
Em 1976, em matéria para o jornal Última Hora, o próprio Candeia resume
os propósitos do Granes Quilombo:
– Desenvolver um centro de pesquisas de arte negra, enfatizando
sua contribuição à formação da cultura brasileira;
– Lutar pela preservação das tradições fundamentais sem as quais
não se pode desenvolver qualquer atividade criativa popular;
– Afastar elementos inescrupulosos que, em nome do desenvolvimento intelectual, apropriam-se de heranças alheias, deturpando as das escolas de samba, e as transformam em rentáveis peças
folclóricas;
– Atrair os verdadeiros representantes e estudiosos da cultura
brasileira, destacando a importância do elemento negro em seu
contexto;
– Organizar uma escola de samba onde seus compositores, ainda
não corrompidos “pela evolução” imposta pelo sistema, possam
cantar seus sambas, sem prévias imposições. Uma escola que sirva de teto a todos os sambistas, negros e brancos, irmanados em
defesa do autêntico ritmo brasileiro. (Vargens, 2002, p. 56)
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Candeia se tornou um importante ativista da questão racial. E a situação
política do Brasil naquela época, em que a falta de liberdade ainda imperava,
favoreceu a capacidade que a Quilombo de Candeia alcançou de “aglutinar
as pessoas”, funcionando como uma “válvula de escape”, “um lugar de resistência”, segundo Vargens, um Quilombo dos Palmares revivido. Vargens
(2008, p. 70) exemplifica o processo:
Então, a ideia do Candeia e do grupo que o apoiou era salvaguardar
isso, que é, na verdade, uma identificação com a cultura nacional.
Em uma época em que todas as forças progressistas trabalhavam
para aglutinar.
Essa era uma maneira de aglutinar as pessoas, não é? Foi por isso
que a Quilombo conseguiu juntar 3.000 estivadores, ou juntar
3.000 ou mais trabalhadores da construção civil durante as suas
festas lá. E não era só samba e comida. Havia palestras, exibição de
filmes, debates. Esse espaço você não tinha nem dentro das universidades, porque havia uma repressão. Então era um quilombo mesmo, um lugar de resistência.

Com seu novo espaço político e cultural, Candeia adentra o universo delicado que atravessa a questão racial no país. Sua postura está em sintonia com
a de diversos grupos orgânicos do movimento negro brasileiro. O espaço da
Quilombo não será só frequentado por sambistas insatisfeitos, será tomado
por intelectuais e ativistas de diversos tipos alinhados à questão racial e da
crítica ao processo de espetacularização da cultura popular. Ele cria uma
escola que mira no passado e tenta se proteger da descaracterização, imposta,
segundo o sambista, pela invasão externa, pela entrada de diversos grupos
de interesse que se apropriaram das escolas de samba. O passado aparece
aqui para tentar salvar o presente. O ambiente engajado da cultura dos anos
1970, a agitação política, o clima político na África e nos EUA se esbarram
com negros que não iriam aceitar o movimento de distanciamento de suas
bases operadas em algumas escolas.
Candeia projeta sua visão de arte relacionando-a à liberdade do sambista
como protagonista “da sua arte”, da representação do samba, como expressão
artística popular, e da resistência às mudanças de “valores” que acreditava
alijar o negro do protagonismo da festa. Era a primeira grande crise da
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história das escolas de samba, e dali em diante o universo do samba carioca
nunca mais seria o mesmo.
Candeia não conseguiu frear o processo que as escolas de samba viviam,
mas estimulou os sambistas a novas aventuras por fora de suas escolas. É
como se as escolas, neste momento, perdessem um pouco da sua “unanimidade” numa parte considerável do mundo do samba carioca.

Considerações finais
Este artigo foi elaborado em cima de dois ícones na história do samba
carioca. Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela, e Antônio Candeia
Filho. A ideia de comparar estes dois personagens, além de nos trazer uma
dimensão mais particular desta história, se deu, acima de tudo, na ideia de
que em um primeiro momento, o de Paulo, a escola de samba iria se configurar como um importante mecanismo de integração cultural na cidade
e depois, no momento de Candeia, como um espaço culturalmente criticado por diversos membros do complexo universo do samba e das escolas
de samba cariocas. As escolas nascem e se fortalecem no entorno dos anos
30/40, e num segundo momento passam a ser questionadas por um grupo
que promove o primeiro rompimento sério no processo de fortalecimento
dos desfiles carnavalescos no pós-70.
A criação da Quilombo foi fruto do sentimento de vários sambistas. Nos
anos 1980, as escolas de samba viveriam uma verdadeira diáspora de seus
membros mais tradicionais, que se sentiam cada vez mais distantes do campo
decisório, quem mandava na escola eram os patronos do jogo do bicho, os
patrocinadores, os visitantes.
Embora Candeia mire Paulo da Portela de forma romântica, pois procura na
busca do passado a resposta da crise de seu tempo, Paulo iniciou esse caminho
de integração, procurou dar ordem ao samba, insistiu que os membros das
escolas de samba precisavam de um comportamento exemplar. Paulo pôs
fim às brigas e confusões nos desfiles, exigia vestimenta elegante na tentativa
de valorizar seu grupo e mostrar, dessa forma, sua vontade de integrar suas
manifestações culturais com o projeto nacionalista de Getúlio Vargas.
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Com o povo na vitrine do regime, o samba carioca é elevado ao status
de símbolo nacional. O sambista passa a ser valorizado e alvo de atenção do
governo e da imprensa. Se o projeto nacional varguista passava pela hegemonia
dos setores populares, o samba não poderia ficar de fora e se portou como
expressão muito eficiente para esse processo de normatização. Aceitou as
normas, as subvenções e conseguiu construir os desfiles no centro da cidade.
Evidentemente, a iniciativa e a participação efetiva dos governantes
ao longo dos anos possibilitou que as escolas fossem reconhecidas pelas
autoridades, trazendo consequentemente em seu bojo o reconhecimento
das diversas classes sociais, refletidas na imprensa. Durante a Era Vargas, a
imprensa já se mostra bastante afeita ao evento, desaparecendo quase que
por completo as designações de selvageria, barbárie ou inculto em relação
às escolas de samba.
Esse processo pressionava um comportamento especial dos sambistas
frente à ordem. Os desfiles normatizavam, o Estado Novo tencionava a elaboração dos enredos, o júri composto em maior parte pela imprensa acabava
por premiar um determinado padrão de desfile, que, como já explicado, acaba
por criar uma “tendência irresistível” para as outras escolas.
Os sambistas da primeira geração controlaram sua mediação com o
restante da sociedade. Em um determinado momento, a escola de samba
começa a ficar muito maior que estas personalidades. Cartola iria se afastar
por bom tempo da Mangueira, tal como diversos sambistas “tradicionais”
romperam com suas agremiações. Entretanto, as escolas seguem sua marcha,
permanecendo por diversos anos como a principal atração do carnaval
carioca.
No início deste texto, entramos na vida do principal personagem social
daquele processo, Paulo da Portela. Minha pretensão foi compreender
como sambistas negociaram seu futuro com a cidade, aproveitaram todas
as brechas dadas e tiraram os frutos de uma integração, mesmo que imperfeita, que modificou o status quo do grupo na cidade. Tento fugir de uma
visão romântica do processo, que tende a atribuir ao sambista do tempo de
Paulo da Portela uma fascinação quase heroica e insurgente. Parece-me que a
ordem sobrepôs à desordem, os desfiles acabaram com o violento carnaval do
centro urbano e de alguma maneira foram integrando ao restante da cidade
o ambiente cultural dos subúrbios e favelas cariocas.
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Todos saudavam a ordem e os próprios sambistas de alguma forma
entendiam benefício em se organizar, sentiam como positiva a presença
pública — não policial, é claro — em suas comunidades. Entenda que a
única presença pública, até a Era Vargas, nas favelas cariocas, é a policial, e
que aparecia para reprimir “comportamentos indesejados”, como rodas de
samba e capoeira e rituais religiosos.
O governo Vargas poderia contar com as escolas de samba no esforço de
propagação dos ideais do trabalhismo. Os dois lados estabelecem seus interesses (de forma, ao evidente, desigual), conquistando vantagens, cedendo em
alguns pontos, ocasionando assim uma relação que se estabelece no terreno
da “aliança” do “pacto”, no campo da negociação, do compromisso e do conflito.
Como o processo de segregação higienista da Primeira República não
conseguiu se fazer hegemonia no plano local nem tão pouco no plano
nacional, o projeto positivista seria substituído por outro integrador. O olhar
sobre o popular se modificaria, com o fortalecimento dos estudos sobre o
folclore, se tentaria dar ao povo o sentido de uma cultura nacional. O samba,
o rádio, a imprensa e diversos outros agentes seriam fundamentais nessa
tarefa (Farias, 2008).
Com essa disposição das duas partes, isto é, Estado e povo, estabelece-se
um complexo jogo de negociação com a participação ativa de diversos mediadores culturais. É essa gama de agentes que ajuda a elevar a escola de samba
à condição de espetáculo maior da cidade. Mas esse processo se dá com ativa
participação dos sambistas. A escola de samba ajuda o grupo a se apropriar
das situações políticas criadas para mudar diversos valores a seu favor.
Paulo da Portela se torna uma figura conhecida na cidade, tem reuniões
constantes com políticos, viaja o país representando a Portela, era pessoa
frequente nas redações jornalísticas. As escolas cresceram, mas com elas
cresceu o interesse de todos por seu capital social, sua força política, sua
potência carismática. O crescimento do espetáculo recheou as escolas de
novos atores que modificariam de forma definitiva sua forma de se organizar, apresentar e se relacionar com sua comunidade. É aqui que aparece a
trajetória de Candeia na Portela.
Como já relatado, nos anos de 1960, inicia-se a chamada espetacularização
dos desfiles, o Salgueiro impressiona com um novo padrão de desfile carnavalesco. O desfile tinha sido todo elaborado pelo artista plástico Fernando
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Pamplona. A coreografia foi toda elaborada pela bailarina negra Mercedes
Baptista, do corpo oficial do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O enredo
performático, com alas distintas, coreografadas e bem vestidas, levou a escola
ao campeonato.
O Salgueiro é um exemplo de escola que se articulou com o crescimento
das escolas de samba no Rio de Janeiro. Ela detinha menos prestígio que
Portela e Mangueira, por isso trouxe para dentro da escola diversos profissionais que indiretamente participavam do desfile, seja na crítica, na consultoria
artística, ou no próprio corpo de jurados do desfile. Fernando Pamplona
antes de ser carnavalesco era jurado, se seu desfile agradou o júri e a crítica
mais geral da cidade, estava aí criada uma “tendência irresistível” a seguir
o modelo adotado pelo Salgueiro. Esta é a questão central do processo de
“espetacularização”, gerou muitas críticas, em especial porque enfraqueceu
o poder das lideranças comunitárias e fortaleceu patronos e carnavalescos.
Um outro elemento é o afastamento do povo da periferia da assistência
dos desfiles, os ingressos vão ficando cada vez mais caros e atendendo turistas
e classes mais abastadas. Cada vez mais só restaria a transmissão televisiva.
Era uma nova época para os desfiles, a transmissão televisa atingia (em
video-tape) pelo menos 25 países ainda na década de 1960. Era a principal
atração turística da cidade e, como contou o jornalista Sérgio Cabral (1998),
quando a classe média descobriu que era seguro frequentar as quadras todas
ficaram lotadas. Essa tamanha quantidade de interesses modificaria a escola,
mas outro elemento, já abordado, seria ainda mais decisivo nesse jogo, a
chegada dos barões do jogo do bicho como patronos das escolas.
Ao apoiar uma escola de samba ou um clube de futebol, o patrono
“limpava” seu dinheiro e sua imagem de contraventor. Ao ser um mecenas
daquela comunidade, se tornava uma referência local importante, ganhava
favores na sociedade, elegia vereadores etc. A Portela tinha o seu bicheiro,
o amigo pessoal de Paulo da Portela, Natal.
Natal era um patrono peculiar, pois, diferente da maioria, era ligado à
comunidade e às origens da escola. Foi durante a gestão vitoriosa de Natal
que Candeia ascendeu como compositor. Natal seria sucedido pelo seu aliado
Carlinhos Maracanã, já sem nenhuma ligação com a escola. Aqui o tempo já
era outro e as coisas estavam bem diferentes do tempo de Paulo.
Paulo da Portela, analisa Farias (2008),
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[...] não assistiu as transformações que se iam desenhando no
carnaval carioca, em consonância às transformações materiais e
simbólicas vivenciadas pela cidade (e o país), tendo seu momento
dinâmico na década de cinquenta. Sua morte prematura o tinha
impossibilitado de assistir a entrada em cena de um conjunto de
trabalhos intelectuais e artísticos imbuído do intuito de redefinir a
participação e situação da população negra no país e a valorização
de uma estética afro-brasileira.

Paulo viveu o início do empoderamento simbólico do sambista, viveu
dentro deste ambiente de negociação entre escolas e outros agrupamentos
sociais. Agiu dentro de um campo muito mais pantanoso que nosso segundo
personagem, Candeia. Mas, de alguma forma, Paulo atuou sobre as condições
subjetivas e objetivas de seu tempo, seu plano — mesmo que historicamente
diferente do de Candeia — parecia ser modificar simbolicamente o lugar da
cultura negra no Rio de Janeiro, elevando a escola de samba e, com ela, sua
comunidade.
Paulo viveu no momento de integração cultural que tinha na cultura do
samba sua maior chave. Candeia não, sua fase mais engajada se alinha com
o período de reafirmação da questão étnico-racial e com o clima de engajamento político do artista em um país solapado por uma ditadura militar. Vive
também a crise da visão folclórica, para Candeia qualquer projeto cultural era
um projeto político e pedagógico de esclarecimento das pessoas articuladas
à cultura afro-brasileira.
Candeia surge como liderança no fortalecimento do mecenato do bicho e
da “invasão” da escola de belas artes. Em um primeiro momento, Candeia está
absolutamente com a trupe mais tradicional do samba, em outro momento
seu engajamento constrói um rompimento com a marcha de espetacularização da festa carnavalesca. O Candeia da primeira fase elaborou sambas
nacionalistas, afinados com o clima dos anos 1940/50. Candeia só começa a
questionar quando os alicerces centrais do poder na escola de samba mudam
de mão, quando aparece o mecenato do jogo do bicho aliado à presença de
profissionais das belas artes nos desfiles. Então, se tornaria o condutor de
um grupo insatisfeito, sua produção artística engajou e acabaria por seguir
o caminho de tantos outros sambistas na recente MPB, se afastando definitivamente das escolas de samba.
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Aqui está a diferenciação. Paulo articulou a unidade de dois mundos
“aparentemente separados” — digo aparentemente, pois nunca estiveram
completamente descolados —, tornou-se um articulador fundamental da
integração étnico-racial pela cultura. Já Candeia era um crítico da subordinação desta integração, que tomaria proporções muito maiores em seu
tempo. Candeia de alguma forma vai romper com o movimento original
das escolas de samba, de entusiasmo com a integração com o restante da
sociedade. Em Candeia, a reparação ultrapassa a integração. Afinado com o
novo discurso acerca da questão racial, nosso personagem quer denunciar
a exploração a qual o negro foi (e é) submetido, e exige reparação, a forma
escolhida é a conscientização.
São outros tempos, os estudos étnico-raciais avançam e se aproximam
das pesquisas acadêmicas estadunidenses sobre o tema, a influência da luta
por direitos civis e as lutas pela descolonização africana agitam o planeta.
Candeia se filia ao Movimento Negro Unificado. Prestigia Paulo da Portela
em seu discurso, mas salienta que falta algo, e o que falta é conhecer o passado,
a necessidade de ser um negro engajado. O Candeia da primeira fase usava os
mesmos ternos que consagraram a estratégia de Paulo da Portela, “de pés e
pescoço coberto”, o sambista elegante, “civilizado”, ordeiro. O Candeia da
Quilombo usava roupas coloridas que remetiam a trajes africanos, estava
abandonando a estratégia anterior.
Abaixo reproduzo uma entrevista de Candeia no encarte de seu disco
“Candeia 20 anos”. Aqui fica clara a visão “africana” de Candeia, isto é,
embora o país esteja dentro do clima de agitação black (me refiro à influência
estética e comportamental da música negra americana nos anos 1970), ele
mira para a África como matriz da cultura que o negro deve buscar. As fontes
em caixa alta estão como no próprio encarte, veja:
É necessário que haja uma comunidade negra, de estudos afro-brasileiros. Tem muito negro que não pode participar de uma comunidade
deste tipo. Eles estão distanciados e se europeirizaram. O assunto é
tão difícil que quando a gente toca nele, ele ganha um aspecto de radicalização. Mas se ser radical é defender as nossas coisas, então eu
sou radical. O negócio é assumir uma posição, temos um espírito comunitário. O nosso movimento é aberto. Quando eu assumo que sou
negro, as pessoas podem ver nisto um tom de agressividade.
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Candeia parte para o confronto, de alguma forma vai criticar profundamente o espaço que antes serviu para integrar. Como em um jogo de acúmulo
de forças, Candeia acredita que não há mais necessidade de perder tanto na
negociação e atiça o conflito. Na fundação do Movimento Negro Unificado
(MNU), a Granes Quilombo estava representada com delegados, ninguém
menos que Lélia Gonzales, militante bastante conhecida da questão racial.
O engajamento artístico dos anos 1960/70 é também um tensionador da
vida de Candeia e diversos outros sambistas que se articularam com projetos
artísticos engajados. Dentro deste ambiente profícuo, a Quilombo se tornou
espaço de escape para os sambistas e ativistas da cultura negra. O samba no
Rio de Janeiro nunca mais seria o mesmo daí em diante, não só por culpa
da Quilombo, mas porque as escolas de samba perdiam uma parte dos seus
membros para outros movimentos artísticos. Em entrevista ao Correio
Brasiliense, no dia 22/01/78, Candeia e Paulinho da Viola explicam a necessidade do engajamento dos sambistas.
Candeia — O sambista não tem participação ativa no samba...
Paulinho da Viola — Participação ativa no samba. Uma escola hoje
é uma coisa abstrata, quer dizer, quando uma escola deveria apesar
de, aquele negócio que a gente falou na entrevista, apesar de: compromissos com turismo, e coisa e tal, apesar de ser uma coisa já infiltrada e tudo, deveria, (deve) prevalecer dentro da escola valores
que são fundamentais à manutenção do samba, quer dizer: uma escola de samba o que é? Implica inclusive no seu patrimônio, na sua
história, no seu patrimônio cultural, quer dizer, o que é o que é? Todos os seus elementos antigos, toda a história daquilo ali, o acervo, a
maneira como se dançava, os sambas tradicionais, escola de samba.

Neste pequeno texto, tentei remontar as tensões dessa travessia ao estrelato das escolas de samba do Rio de Janeiro. Minha preocupação foi mostrar
como um grupo oprimido da cidade viu na cultura um potencial espaço de
integração social e mudança qualitativa do seu lugar na sociedade; depois,
uma parte deste grupo se desprendeu da marcha ao espetáculo e se engajou
na denúncia e na luta por equidade racial.
As escolas de samba foram (e provavelmente ainda são) o elemento
central do carnaval carioca, até os anos 1990 concentravam toda a atenção
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dos sambistas. O rompimento de Candeia acontece em um momento que
outros espaços iriam começar a rivalizar também com as escolas tradicionais.
Também, uma parte da juventude negra se encaminhou para o movimento da
black music estadunidense, valorizando mais uma estética comportamental
negra. Esse movimento, que não parece animar tanto Candeia, de qualquer
forma ajuda a atiçar a valorização de uma estética baseada em valores étnicos.
Em nosso tempo, o espetáculo segue cada vez mais vultuoso na Sapucaí.
E, as mesmas escolas que se afastaram mais de suas comunidades, contudo,
ainda dizem muito delas, basta chegar em fevereiro no subúrbio da cidade e
ver os vários aparelhos de televisão colocados na porta de casa aguardando
o início dos desfiles.
Tendo a compreender que, em um Brasil de “revoluções passivas”5, um
projeto que abarcasse um consenso tão restrito como o de Candeia teria altas
chances de derrota, mas a história não é e não pode ser contada a partir só
das grandes estratégias “vencedoras”. O projeto de Candeia e tantos outros
representaram uma vontade aguda de enfrentamento àquilo que levou as
escolas de samba ao apogeu, a sua capacidade de se articular com os diversos
outros segmentos da sociedade. Seu projeto político e cultural se articulou à
resistência dos movimentos sociais. Candeia e outros sambistas estimularam
e foram partícipes de um rico movimento cultural que até hoje influencia os
mais engajados.
Não se trata de entender os contemporâneos de Paulo da Portela com
complacências, trata-se de entender as estratégias empreendidas pelo
grupo negro de Oswaldo Cruz em busca de afirmação na cidade. Em tempos
diversos e com acúmulos diversos, nossos personagens irão se movimentar,
se tornando referências fundamentais de seus grupos. Paulo se tornou a referência maior para os sambistas de seu tempo, Candeia inflou uma resistência
que modificou definitivamente o cenário do samba carioca.
Paulo morreu em 1949, com 48 anos, 8 anos depois de sair da Portela.
Assistia à apresentação de um circo, no mesmo dia, e ao perceber a sua
presença a plateia começou a aplaudir, conclamaram Paulo a ir ao palco do

5

O conceito de revolução passiva, formulado por Gramsci, é utilizado para analisar países
que modernizaram o Estado através de uma série de reformas sem passar pela revolução
política de tipo clássica, ou radical-jacobina.
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picadeiro. De lá, Paulo comandou sua última festa de samba, da qual saiu
carregado. Ao chegar em casa, morreu dormindo às cinco horas da manhã.
Seu enterro fora realizado às duas horas da tarde do dia seguinte com mais
de 15 mil pessoas presentes.
A Quilombo de Candeia resumiu bem a sua visão da epopeia de Paulo da
Portela em um samba composto por Nei Lopes e Wilson Moreira:
E o negro brasileiro
Apesar de tempos infelizes
Lutou, viveu, morreu e se integrou
Sem abandonar suas raízes
Por isso o Quilombo desfila
Devolvendo em seu estandarte
A história de suas origens
Ao povo em forma de arte.

No estilo de samba, Candeia, reivindicando a trajetória e a luta de Paulo e
do povo negro do Rio de Janeiro, rumou à liberdade e transformou o ambiente
sociocultural do samba carioca. Termino com mais um de seus lindos sambas:
Quem não lutar
Pra conquistar o que sonhou
Fazer por merecer
Se iluminar
Com a luz que há no vencedor
Pode até ganhar, e méritos não ter
Aquecer os seus ideais em muito amor
Com o poder nas mãos, não brincar
O arvoredo do mal derrubar
E arrancá-lo bem na raiz
Sua vida no bem sublimar
Pra ajudar a erguer o pilar
De um mundo bem mais feliz
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“O Menino de 47”:
sobre a velha guarda e as redes de sociabilidade
do mundo do samba
maria alice rezende gonçalves • sormani da silva

Menino de 47
de ti ninguém esquece
Serrinha, Congonha, Tamarineira
nasceu o Império Serrano
O reizinho de Madureira
Só se falava da Portela
da Estação Primeira de Mangueira
seu padrinho São Jorge, Santo Guerreiro
que lhe deu prestígio e glória
pra sambar o ano inteiro1

Introdução
Em 2017, a Velha Guarda Show do Grêmio Recreativo Escola de Samba
Império Serrano grava o CD Menino de 47, em parceria com o cantor Luiz
Henrique. Trata-se de um trabalho comemorativo dos setenta anos da escola
de samba, onde se registram não só importantes sambas de enredo, como
também sambas de quadra, e conta com a participação de grandes nomes da
agremiação como Arlindo Cruz, Wilson das Neves, Jorginho do Império, Zé
1

Menino de 47. Nilton Campolino e Sebastião Molequinho: Disponível em, <https://giro0800.
com/samba/cd-menino-de-47-setenta-anos-do-reizinho-de-madureira>. Acesso 25/10/18.
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Luiz do Império, Aluísio Machado, Jorge Lucas e Alex Ribeiro. A produção foi
de Ricardo Calafate, no estúdio Umuarama. A presente coleção de gravações
originais inclui sambas-enredo vencedores desde o ano da primeira vitória do
Império Serrano até o século 21. O livreto contém um texto com uma sucinta
apresentação da história da escola escrito por Rachel Valença, autora do livro
“Serra, Serrinha, Serrano: o Império do Samba” (1981).2
Conhecida como o Menino de 47 ou Reizinho da Madureira, a agremiação
já nasceu como uma potência do carnaval carioca3. Muitos dos fundadores
da agremiação participavam da escola de samba Prazer da Serrinha, que era
dirigida por Alfredo Costa. Na época, no pós-segunda guerra, descontentes
com a estrutura hierárquica imposta aos componentes, diversos sambistas
da grande Madureira e do sindicato da Resistência, como Mano Elói e Mano
Décio da Viola, inovaram ao proporem uma estrutura que dialogava uma
perspectiva mais participativa e marcada pela horizontalidade.
Este artigo é derivado da comunicação “As Velhas Guardas do Samba
na Grande Madureira”, apresentada em uma das mesas que fizeram parte
do III Seminário Afro-Carioca, promovido pelo Museu Afrodigital Rio em
novembro de 2014. O museu tem como objetivo preservar a história e a
memória dos afro-brasileiros por meio digital. Esta versão apresentada em
artigo tem como objetivo introduzir o debate sobre as redes de sociabilidade e reciprocidade que se formam em torno do samba e que resultaram
na criação das escolas de samba cariocas, destacando o papel dos sambistas
das velhas guardas, bem como a formação do G.R.E.S. Império Serrano como
fruto das trocas baseadas na dádiva. Como futuro desdobramento desse
artigo, pretendemos ampliar a discussão sobre as velhas guardas conectando
a experiência carioca e brasileira com as da diáspora africana, pelas semelhanças nas estratégias utilizadas pelos afrodescendentes na construção
da cultura negra. Os afrodescendentes que hoje vivem no sexto território
virtual africano fruto da diáspora compartilham experiências comuns e assim
2

https://www.arlequim.com.br/detalhe/1706441/Menino+de+47.html.
tratore.com.br/um_cd.php?id=11292. Acesso: 25/10/18.

3

Foram diversos os sambistas que fundadores do G.R.E.S. Império Serrano, alguns participavam do Sindicato da Resistência, e atuaram na rede de sociabilidade fomentada pelo
samba urbano carioca. Entre eles podemos destacar Sebastião Molequinho, Mano Elói,
Aniceto do Império.
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construíram culturas que guardam a matriz africana. Para Gilroy (2001), as
culturas negras diaspóricas são produtos da participação dos africanos e seus
descendentes no projeto de modernidade.
Consideramos que as redes de reciprocidade e solidariedade que
fomentam e articulam o mundo do samba fazem circular pessoas e coisas
mantendo viva uma das mais visíveis manifestações culturais de matriz africana, por ser considerado também um símbolo nacional. A partir da noção
de “fato social total”, um fenômeno de múltiplas dimensões centrado na
dádiva, traçamos um breve relato da participação de dois fundadores do
Império Serrano: Mano Elói e Mano Décio. Que relação de troca explicaria
a manutenção das redes construídas pelo samba? Mauss (1974) descreve um
sistema de trocas nas ilhas do Pacífico ocidental, o kula, que chamou de fato
social total. Nele, as relações baseadas na dádiva explicam o fenômeno que
tem a propriedade de acionar de maneira simultânea os diversos planos —
religioso, econômico, jurídico, moral, estético e morfológico de uma mesma
sociedade. Os fatos sociais totais representam o próprio sistema social em
sua dinâmica de ligações entre pessoas, daí a sua dimensão total. Para além
do sistema de trocas estabelecido pelo mercado ou pelo Estado, a dimensão
da dádiva existe nas sociedades contemporâneas. Cabe esclarecer que não
negamos a presença do mercado e do Estado nas associações formadas em
torno do samba, entretanto, Caillé (1998) e Godbout (1988), teóricos da
reciprocidade moderna, afirmam a existência de sistemas de troca baseados
nas relações de dar, receber e retribuir, que explicam as trocas desinteressadas que circulam em prol do laço social. É a partir da ênfase na dádiva que
nos propomos a pensar as redes criadas em torno do samba. Alguns teóricos
nacionais adotam a perspectiva da dádiva para explicar essas relações de
troca construídas no samba, entre eles, destacamos: Zaluar (1998), que enfatiza o processo de pacificação dos costumes por meio do samba; Cavalcanti
(1994), que chama a atenção para as redes de relações tecidas na realização de
um desfile carnavalesco, no qual o enredo é o seu vetor; e Gonçalves (2003),
que investiga os programas sociais desenvolvidos pelas escolas de samba. A
partir da perspectiva da dádiva, podemos concluir que o samba circula na
cidade, reúne pessoas em torno das associações consideradas coirmãs, cria
famílias não consanguíneas — manos e minas, tias e tios, donas e senhores
—, enfim, fomenta o laço social mantendo a coesão comunal.
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A Grande Madureira: polo irradiador do samba urbano carioca
O bairro suburbano carioca de Madureira e seus arredores constituem
a chamada Grande Madureira. Esta região é também reconhecida como um
dos berços do samba, local da festa que celebra o Dia Nacional do Samba
em dezembro de cada ano. Este evento é apoiado pela Prefeitura, fazendo
parte do calendário de festas da cidade. Um dos pontos altos dessa festividade é a saída do Trem do Samba, que sai da Estação Central do Brasil e vai
até Oswaldo Cruz com os vagões conduzindo grupos musicais, sambistas
e demais participantes da festa. Seu idealizador, o sambista e compositor
Marquinhos de Oswaldo Cruz, pretendeu reviver a tradição iniciada por
Paulo da Portela nos anos 1920. É lá também que encontramos duas grandes
agremiações carnavalescas: a Portela e o Império Serrano. Além da região ser
conhecida pela presença do Jongo e da religiosidade afro-brasileira representada pelo famoso Mercadão de Madureira, local de referência para a venda
de produtos das práticas religiosas. Festas musicais, gastronômicas e recreativas também são realizadas, como o Baile Charme do Viaduto de Madureira,
a Feira das Yabás na Praça Paulo da Portela, pagodes e feijoadas realizados
pelas agremiações carnavalescas, enfim, todos esses eventos e outros da
mesma natureza formam um conjunto de manifestações consideradas de
matriz africana. Algumas ruas e praças recebem o nome de personagens
importantes na história do samba, como as ruas: Mano Décio da Viola e Clara
Nunes, em Madureira, e a Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz. A rua
Mano Elói está fora dessa região, está localizada no bairro de Guadalupe, no
entanto, a quadra do Império Serrano chama-se Elói Antero Dias em homenagem ao sambista.
O “Berço do Samba”, a Grande Madureira, além de abrigar as duas escolas
que por diversas vezes foram campeãs do carnaval no grupo especial, reúne
diversos blocos e outras escolas de samba de menor porte que fazem do local
uma referência do carnaval carioca. A pintora modernista Tarsila do Amaral
representou o carnaval da região em sua obra “Carnaval em Madureira”
(1924). Trata-se de uma obra em cores fortes onde a Torre Eiffel, um dirigível e pessoas negras representem o carnaval no espaço público da grande
Madureira.
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Tarsila do Amaral, “Carnaval em Madureira” (1924)4

As redes de solidariedade e reciprocidade:
escolas de Samba e o sindicato da resistência do Rio de Janeiro
O samba, fato social total, tem demonstrado sua capacidade de ser uma
manifestação aberta à incorporação de várias atividades e pessoas advindas
de vários locais da cidade. Assim, a Grande Madureira conecta-se com as
demais localidades onde há samba, impondo-se como um dos nascedouros
do samba urbano carioca. A rede ferroviária foi um dos fatores principais
para a conexão dos subúrbios com o centro da cidade.

4

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2323/carnaval-em-madureira>.
Acesso: 23/10/18
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Apontamos como um dos núcleos de consolidação dessa rede de solidariedade o Sindicato da Resistência do Rio de Janeiro.5 A pesquisa de Galvão
(1994) destaca-se ao abordar a formação do sindicato no período de 1905 a
1940 enfatizando as tensões entre o sindicato e outras ordens sindicais da
cidade. Cabe lembrar a importância da entidade na constituição do caixa
beneficente que visava proteger os trabalhadores no caso de afastamento
do trabalho por doença. Com essa iniciativa, o sindicato já traçava os caminhos que influenciaram a promulgação da Consolidação da Leis Trabalhistas
(CLT), que foi aprovada em 1943.
No que tange as atividades culturais, observamos que alguns de seus
sindicalistas transitavam pela cidade sendo responsáveis pela difusão e
circulação do samba. Conforme Arantes (2010), a história deste sindicato
da região portuária do Rio de Janeiro passou por um conjunto de vivências
e lutas, como, por exemplo, a ressignificação da celebração do dia 13 de maio
como espaço de fortalecimento dos laços de solidariedade étnico-racial.
Assim, estas e outras questões de cunho racial sempre estiveram entre as
preocupações dessa associação. A mesma autora, ao investigar os livros
de registros de associados, constatou que, desde 1910, Elói Antero Dias, o
Mano Elói, já fazia parte do quadro de associados da Sociedade de Resistência
dos Trabalhadores em Trapiches e Café. A trajetória de Mano Elói pode ser
interpretada como indicativa de um processo mais amplo de transformação
política e cultural da cidade do Rio de Janeiro, que resultaria na formação das
escolas de samba. Está na própria história do sindicato da Resistência o apoio
à organização de um dos ranchos carnavalescos mais importantes da cidade:
O Recreio das Flores. Mano Elói circulava nas agremiações carnavalescas,
nos arredores da área portuária e nos subúrbios cariocas. Como lembraram
os versos do samba enredo do Império Serrano do carnaval de 2017: “A minha
história já fala por mim, Sou Resistência orgulho sem fim”.

5

A Sociedade de Resistência em Trapiches e Café derivou da antiga União dos Operários
Estivadores como resultado das tensões de uma greve em 1905 no Rio de Janeiro. Este
sindicato é também conhecido como Companhia dos Pretos, cuja história está articulada às
origens do trabalhismo carioca. Conforme Arantes (2010), cabe estabelecer uma distinção,
pois enquanto os estivadores executavam suas funções na parte interna do navio, as atividades dos arrumadores de trapiches e café se incumbiam sobretudo das atividades no interior dos armazéns.
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Os novos estudos que vêm surgindo diante das reformas que aconteceram na região portuária do Rio de Janeiro sinalizam para emergência
de nomes de trabalhadores, músicos, ativistas anônimos; como também
dos já mais famosos que circularam entre o universo da estiva e do mundo
das escolas de samba como Mano Elói, Sebastião Molequinho, Aniceto
do Império, João Gradim e Mano Décio. Assim, a história do sindicato da
Resistência se confunde com a história do samba carioca, fomentando uma
diversidade de lideranças.

O samba na Grande Madureira

Os Membros da Escola
de Samba Prazer
da Serrinha, que era
homenageada em sua
vitória no carnaval da Paz
fonte: jornal tribuna
popular, 10/12/1946

A fotografia publicada no Jornal Tribuna Popular em 1946 registrou a
celebração do desfile do “Carnaval da Paz”, promovido pela União Geral
das Escolas de Samba, no estádio de São Cristóvão.6 Naquele ano, a escola de
samba Prazer da Serrinha obteve a primeira colocação, confirmando assim a
sua força no carnaval carioca. Segundo Appadurai (2010), as coisas e objetos
podem servir de ferramenta teórica e metodológica nas biografias culturais,
pois nos auxiliam na reconstrução de nossas memórias. É interessante pensar
a participação de uma diversidade de sujeitos nas redes de sociabilidades
construídas pelo samba, que derivou na formação do G.R.E.S. Império Serrano.
6

A União das Escola de Samba criada durante a administração do Prefeito Pedro Ernesto,
sendo a entidade fundamental para oficialização dos desfiles das escolas de samba.
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A Escola de Samba Prazer da Serrinha esteve presente nos marcos iniciais de
formação das Escolas de Samba com seus membros participando ativamente
da fundação da União das Escolas de Samba em 1934.7 Cabe informar que o líder
do Prazer da Serrinha e pai de santo Alfredo Costa, no centro da fotografia,
fazia parte da elite de Madureira que dirigia os rumos do samba carioca. Essa
fotografia pode registrar o contexto das tensões políticas daqueles carnavais
da segunda guerra em que as escolas de samba foram convocadas, e também se
inseriam como protagonistas na história política do país. Tal aspecto notificava
já aí a importância que esta rede associativa das escolas exerceria não apenas
no mundo do samba carioca, mas também na proposição de sambas enredo
com temáticas históricas e culturais da sociedade brasileira.
A participação feminina é também identificada neste contexto, como
exemplifica a trajetória de Tia Doca nas agremiações da Grande Madureira.
Medeiros, em Batuque na Cozinha (2004), relata a trajetória dessa sambista que
executou seus primeiros passos de samba na Prazer da Serrinha, praticamente
a casa do seu Alfredo Costa. Aos 14 anos ela assume a função de porta-bandeira
na Unidos da Congonha, em Vaz Lobo, antes de chegar à Portela. Tia Doca era
filha de Albertina Cruz de Aragão, primeira porta-bandeira da escola de samba
Prazer da Serrinha. Por meio de Tia Doca podemos perceber a importância de
diversas mulheres fundadoras do samba imperiano ausentes na lista oficial
da agremiação: Tia Eulália, Vó Maria do Jongo, Simplicia de Oliveira, Alcina
Feliciano, Doralice dos Santos, de acordo com Valença (2017, p. 76).

Tia Doca da Portela
fonte: medeiros

7

(2004)

No carnaval de 1935, a Prazer da Serrinha obteve o terceiro lugar, ficando atrás somente da
Mangueira e da Portela, como relata a Tia Doca, membro da agremiação. A sede da escola de
samba era também uma creche comunitária. Foi lá onde Tia Doca, Jilçária Cruz da Costa,
aprendeu as primeiras lições escolares, assim como os passos do samba com a Tia Iaiá e Tio
Alfredo, o seu esposo.
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Os primeiros sambistas formaram o que chamamos hoje de baluartes,
velha guarda ou ancestrais da cultura afro-brasileira. Esses fomentaram
verdadeiras irmandades que mantinham e circulavam pelas associações
carnavalescas. Muitos sambistas eram conhecidos e reconhecidos como
“mano”, tal como Mano Décio e Mano Elói. Entende-se por mano: o amigo,
o irmão, o companheiro de confiança, aquele que está junto em vários
momentos. Essas irmandades formavam uma família extensa que conecta
estranhos, agremiações e a cidade. Mano Décio e Mano Elói são manos de
todos nós. Tia Surica e Tia Doca são tias também de todos nós. Quem são
essas figuras que dedicaram suas vidas ao samba, fundaram e multiplicaram
associações, difundiram o samba e fomentaram redes de solidariedade e
reciprocidade?

Mano Décio da Viola (1909-1984)
Em 1946, a escola de samba Prazer da Serrinha no campo de São Cristóvão
contou com um samba escrito por Mano Décio da Viola. Este sambista,
que eternizaria nas décadas seguintes os gêneros de sambas de terreiro e
samba enredo, também participou do núcleo de trabalhadores que atuava
na Sociedade da Resistência.8 Mano Décio nasceu em Santo Amaro da
Purificação, em 14 de julho de 1909, trabalhou como jornaleiro, e foi nesta
profissão que conheceu Norberto Vieira Marçal, que também era presidente da Escola de Samba Recreio de Ramos. Aos 13 anos de idade já se fazia
presente nas rodas de samba no Buraco Quente, no morro da Mangueira.
Ainda sobre o período da fotografia publicada no Jornal Tribuna Popular
de 1946, Mano Décio da Viola era um dos diretores da escola de Samba
Prazer da Serrinha. Foi autor do samba substituído no desfile da Praça Onze
por ordem de Alfredo Costa, o presidente da agremiação. Ele participava

8

Na Serrinha, Mano Décio encontrou o seu parceiro inseparável, o compositor Silas de
Oliveira, autor dos samba “Aquarela do Brasil” e “Heróis da liberdade”. Na ausência de uma
biografia exclusiva de Mano Décio da Vila indicamos a Coleção Nova História da Música
Popular Brasileira: Silas de Oliveira; Mano Décio da Viola. Rio de Janeiro: Editora Abril
Cultural, 1970.
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ativamente do processo que iria aprofundar a crise da escola Prazer da
Serrinha dando origem à fundação de uma nova escola de samba, o G.R.E.S
Império Serrano. Não se sabe verdadeiramente os motivos da crise no Prazer
da Serrinha. Há quem atribua ao autoritarismo da presidência, na figura de
Alfredo Costa, e outros aos temas de enredo escolhidos no pós-guerra.
Após a Segunda Guerra, em Madureira, as tensões carnavalescas se
acirram com as sucessivas vitórias da Portela. Os lamentos carnavalescos estão descritos na letra do samba de Nílton Campolino e Sebastião
Molequinho: “Só se falava de Portela e Mangueira”. Tais pressões acirram
os ânimos na Escola de Samba Prazer da Serrinha. No carnaval de 1947, os
sambistas da Serrinha acolhem o enredo de Antônio Caetano, compositor
da Portela9, que teve a sua proposta recusada em sua agremiação, propondo
o mesmo tema, Conferência de São Francisco, ao Prazer da Serrinha, cujo
samba enredo foi composto por Mano Décio, o pioneiro na proposição de
sambas enredo para os desfiles das escolas de samba. O tema foi aceito, mas
o desfile da escola foi um desastre. Alfredo Costa ordenou a substituição do
samba de Mano Décio em plena Praça Onze. A proposta da escola Prazer
da Serrinha era se apresentar de forma inovadora, procurando representar
por meio de suas alas o tema do enredo, mas a opção de Alfredo Costa pelo
samba “O alto da colina” inviabilizou uma boa apresentação da escola. O
samba censurado contribuiu para a perpetuação de um formato que vigora
até os nossos dias, os enredos de cunho histórico. Começava ali, diante da
tristeza dos sambistas da Serrinha ao ver a troca do samba que a escola tinha
ensaiado para desfilar, um capítulo singular na história do samba. O samba
rejeitado acolhia as questões políticas daquele contexto e versava sobre as
negociações de paz da Segunda Guerra, cujo título era: A paz universal. Este
fato prejudicou a apresentação da agremiação sendo classificada nos últimos
lugares. Este episódio foi o estopim para que os descontentes criassem uma
nova escola: o “Menino de 47”; o Reizinho de Madureira; o G.R.E.S Império
Serrano.

9

O sambista foi também um dos fundadores do Império Serrano.
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Estabeleceu a paz universal
Depois da guerra mundial
A união entre as
Américas do Sul, Norte e Central
Nunca existiu outra igual
Na vida internacional
Nosso Brasil sempre teve referências
Nas grandes conferências
Da paz universal
É o gigante da América Latina
Uruguai e Paraguai, Bolívia
Chile e Argentina10
E assim surgia uma nova escola formada por uma confraria de sambistas
e jongueiros que se reuniam no alto do Morro da Serrinha, na casa de Tia
Eulália. Em 23 de março de 1947, nascia o G.R.E.S Império Serrano.

Mano Elói (1888-1971)
Em 2005, o vídeo dirigido por Simonard11 mostra um depoimento do
mestre Darcy do Jongo, um dos mais importantes membros da Escola de
Samba Império Serrano e filho da Vovó Maria do Jongo, onde ele relata a
estreita relação entre a religiosidade e as manifestações culturais de matriz
africana.12 Nele, Mestre Darcy descreveu a atuação de Mano Elói como um
conhecedor dos segredos do Jongo ao traduzir os significados de um ponto
que a maioria desconhecia. Segundo Mestre Darcy: “Havia um negro elegante
todo de branco que cantava assim”:

10

Samba “A paz universal” de Silas de Oliveira e Mano Décio da Viola.

11

SIMONARD. P. Salve Jongo. (2005). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6fg05DHO9fA>. Acesso: em 21/09/2018

12

Mestre Darcy do Jongo (1932-2001), criador do Grupo Bassam, que manteve a tradição do
jongo da Serrinha. <http://dicionariompb.com.br/darcy-do-jongo>. Acesso: 25/10/2018.
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(...) Em baixo do papai velho,
menino foi enterrado,
quero ponto do meu conto,
onde ele está sepultado. (...)
Prosseguindo, Mestre Darcy esclarece: Como ninguém conseguia decifrar, alguém foi chamar Elói Antero Dias (Mano Elói), que era considerado
uma referência da cultura de matriz africana produzida no local, do samba,
do jongo e da umbanda.
Ele veio gordo; paquidérmico, né. Com ares de liderança e calmamente cantou: ‘meu irmão sendo eu o mais velho, vou desenterrar
o menino pra nós todos aqui beber’. Então, ele retirou de baixo do
tambor grande, que tinha a denominação de papai velho, e lá estava
uma garrafa de cachaça. Era a linguagem metafórica que a maioria
desconhecia.

Por meio das palavras do Mestre Darcy é possível constatar a participação
ativa de Mano Elói na manutenção da memória afro-brasileira, neste caso na
religiosidade. Participação que se consolidou na memória do samba. Nascido
em 1888, em Engenheiro Passos, distrito do Munícipio de Rezende no Vale do
Paraíba Fluminense, Mano Elói chegou à cidade do Rio de Janeiro com 15 anos
de idade, quando foi trabalhar com seu tio, Zé das Colunas, como vendedor
de balas no Campo de Santana. Foi como frequentador das rodas de samba
nos morros da Favela e Santo Antônio13 que ganhou o nome de Mano Elói.
Era conhecido como grande jongueiro, em 1931, ele participou de gravações pela Odeon dos jongos “Galo Macuco14” e “liberdade dos escravos”.
Foram os primeiros jongos gravados em discos no Brasil. Participou das
apresentações das escolas de samba durante as Feiras de Amostras durante
o Estado Novo, ao lado de Antenor dos Santos, na época presidente da
União das Escolas de Samba. Outra importante contribuição para a cultura
13

Provavelmente, como muitos moradores desses morros do centro da cidade, atingidos
pelas famosas remoções, Mano Elói foi morar no subúrbio de Dona Clara que era o ponto
final dos trens que saíam da central.

14

A gravação foi sob o nº de registro 10735. (Vasconcelos, 1985, p. 238).
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afro-brasileira foi o disco gravado também pela Odeon em julho de 1930. Na
face ‘A’ o Ponto de Iansã e na ‘B’, o Ponto de Ogun, ambos registrados como
macumba, de autoria de Getúlio Marinho, “o Amor”, gravados em julho e
lançados em setembro de 1930, sob os números de matriz 3 859 e 3 860. Nos
anos 1960, Mano Elói e Mestre Fuleiro fizeram parte de um grupo chamado
“Batuqueiros de Vaz Lobo”, abrindo os caminhos para as chamadas “Velhas
Guarda Show” que temos hoje em dia.
Mano Elói participou ativamente da construção da cultura afro-brasileira
na Grande Madureira e circulou em outras associações carnavalescas, foi
sindicalista, artista, sambista, jongueiro, umbandista, enfim, transitava em
todos os espaços de memória da matriz africana. Esses ou outros personagens
são responsáveis pela manutenção da história e da memória afro-brasileira.
Por isso, o “Menino de 47” já nascia herdeiro de uma vasta herança cultural
advinda da produção cultural dos negros na sociedade brasileira. A trajetória
de Mano Elói se soma a uma infinidade de bambas que fizeram o samba na
Grande Madureira e na cidade do Rio de Janeiro.

Em 1965, Elói Antero Dias e Fabio
Melo relações públicas do Império
Serrano, se cumprimentam diante da
imagem do padroeiro da agremiação:
São Jorge Guerreiro
fonte: valença,

2017, p. 206

“O Menino de 47”: sobre a velha guarda e as redes sociabilidade
do mundo do samba

263

As Velhas Guarda do Menino de 47
As redes criadas pelo mundo do samba tornaram os grupos, classificados
como velhas guardas, complexos e variados. Podemos entender como velha
guarda tanto os mais ancestrais, aqueles que mantêm viva a memória das
agremiações carnavalescas, quanto as alas formadas pelos sambistas mais
antigos, ou até mesmo pensarmos na profissionalização e internacionalização de grupos musicais15. O que une os vários tipos de grupos é a relação
da dádiva no que tange a manutenção e a permanência das redes existentes
no mundo do samba. Trata-se da face mais moderna da dádiva, que escapa
aos lugares dos relacionamentos interpessoais e coexiste com o Estado e o
mercado. As pessoas fazem parte de uma rede de vínculos da qual elas não
se isolam, na qual os bens circulam e alimentam a ligação ampliando seu raio
de ação para além da comunidade em que estão inseridos, formando o que
se entende por dádiva entre estranhos.
A existência de uma Associação das Velhas Guardas16, que congrega as
velhas guardas das escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro, é um bom
exemplo da ampliação das redes de solidariedade e reciprocidade. Esses
sambistas se reúnem periodicamente para tratar de assuntos ligados ao
samba e, em particular, às suas agremiações, consideradas como coirmãs.
A rivalidade entre as escolas não impediu a circulação de pessoas e coisas,
trocas fundadas na dádiva. A Associação das Velhas Guardas, que reúne
fundadores e os sambistas mais velhos, promove eventos que acontecem
durante todo o ano nas diferentes sedes das associações carnavalescas.

15

Em 1970, o compositor Paulinho da Viola reuniu um grupo de antigos sambistas para registrar em disco a memória musical coletiva da comunidade portelense. Naquela época, ocorreram outras iniciativas de valorização dos detentores da memória da agremiação, como o
curta-metragem de Leon Hirszman, Partido Alto, com a participação de sambistas da velha
guarda (Coutinho, 2002).

16

Em 7 de setembro de 1983 nasceu a Associação da Velha Guarda das Escolas de Samba do
Rio de Janeiro. Desde 1987, a sede funciona na Av. Dom Helder Câmara, 8144 no bairro da
Piedade, Rio de Janeiro. http://velhaguardarj.blogspot.com/p/blog-page.html. Acesso:
25/10/18.
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A primeira formação
da Velha Guarda Musical:
ao centro, Jorginho
do Império, à direita,
sentado, Mano Décio,
atrás, Manuel Ferreira;
Carlinhos Vovô,
Campolino e Molequinho
em primeiro plano.
À esquerda, mestre
Fuleiro e Tio Hélio
fonte: valença,

2018, p. 206

As memórias afro-brasileiras circulam por meio da oralidade, dos
discos, livros, filmes, pessoas e coisas. Na fotografia acima, que não temos
data precisa da produção, estamos diante de uma imagem dos membros
da Velha Guarda Musical do Império Serrano, composta em boa parte por
uma geração de sambistas advindos da Escola de Samba Prazer da Serrinha.
Segundo a pesquisadora Rachel Valença, a foto foi cedida do acervo de Mano
Décio da Viola, assim é bem provável que seja do final dos anos 1980. Na
imagem também estão presentes Sebastião de Oliveira (Molequinho) e
Nilton Campolino, autores do samba “Menino de 47”.
O samba “Menino de 47” retrata tanto a história da agremiação quanto
o processo de sua formação. Trata de um menino que já nasceu velho. Fruto
das redes que fazem circular pessoas e coisas no samba carioca. O feliz título
do samba “Menino de 47” evoca sobretudo uma relação entre a memória
e a ancestralidade de uma agremiação que já nasceu repleta de experiências. A agremiação herdou a bateria da Deixa Malhar, escola do Largo da
Segunda-Feira no bairro da Tijuca, extinta em 1947, que teve Mano Elói e
outros bambas como ativos participantes. Este processo é uma das marcas
que nos faz constatar como as redes do samba reuniram sambistas da Portela,
Prazer da Serrinha, da Deixa Malhar, suas memórias, instrumentos musicais,
adereços e troféus das extintas escolas de samba para formar a atual G.R.E.S
Império Serrano.
A primeira formação da Velha Guarda musical do Império data do
início de 1980, quando Jorginho do Império, filho de Mano Décio da Viola,
incentivou o grupo a participar de show em sua companhia na Sala Funarte
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Sidney Miller. Este show foi gravado e tornou-se o primeiro disco lançado.
Nessa formação inicial participavam Nilton Campolino, Mano Décio da
Viola, Carlinhos Vovô, Mestre Fuleiro, Sebastião Molequinho, Tio Hélio e
Dejanira. Nos anos 2000, houve uma nova formação com Wilson das Neves,
Ivan Milanez, Fabricio, Cizinho, Tuninho Feleiro, Zé Luiz, Capoeira da Cuica,
Silvio e as pastoras Lindmar, Tia Balbina e Tia Nina.17
A internacionalização das velhas guardas shows18 se intensificou na época
da projeção internacional dos velhos músicos cubanos que gravaram o disco
Buena Vista Social Club e participaram do filme homônimo, o que lhes deu
visibilidade internacional.19 Em janeiro de 2011, o grupo musical cubano
Buena Vista Social Club visitou a Velha Guarda da Portela. Na primeira
década do século XXI, as velhas guardas shows ganham bastante visibilidade
participando de eventos e premiações internacionais, como a Velha Guarda
Show da Portela. 20 A atual formação da Velha Guarda Show do Império foi
transformando com tempo e ganhando novos integrantes. Mestre Capoeira
Machado declara em entrevista que é uma responsabilidade representar a
verde e branco. Acrescenta que iniciou como integrante aos 44 anos. Para
ele, as velhas guardas shows precisam de “uma garotada com mais vigor pra
tocar”.21

17

CORDEIRO. A. A Velha Guarda do Império Serrano. https://oestadorj.com.br/a-velha-guarda-do-imperio-serrano/ Acesso: 25/10/18.

18

Grammy Award é uma cerimônia de premiação da “Academia Nacional de Artes e Ciências
de Gravação” dos Estados Unidos. As velhas guardas têm participado da premiação com
sucesso.

19

Em 1997, o músico americano Ry Cooder foi a Havana e gravou o disco Buena Vista Social
Club ao lado de velhos compositores locais. Dois anos depois foi lançado o filme homônimo
e os músicos cubanos transformaram-se em estrelas internacionais desse CD-filme, cujo
disco produzido por Ry Cooder ganhou o prêmio Grammy em 1997.

20

“(...) Os dois grupos têm muito em comum. O pessoal do Buena Vista é uma espécie de velha
guarda da música cubana e a velha guarda da Portela, uma espécie de Buena Vista do samba
carioca (...)” (JORNAL NACIONAL, 10 jan. 2011). Disponível em: <http://glo.bo/gYFwPJ>.
Acesso em: 5 jun. 2018.

21

Entrevista com Mestre Capoeira Manchado, um dos fundadores da atual formação da
Velha Guarda do Império. http://www.srzd.com/carnaval/rio-de-janeiro/capoeira-machado-entrevista/ Acesso: 25/10/18.
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Para concluir
O samba de “Menino de 47” dá nome a este artigo pretendendo exemplificar como se formam as redes de solidariedade e reciprocidade que criaram
o G.R.E.S Império Serrano e que mantêm o samba vivo e ampliando geometricamente as associações diaspóricas negras. O G.R.E.S. Império Serrano é
uma dessas organizações que já nasceu velha, ou seja, a experiência ancestral
dos velhos sambistas fez nascer uma escola de samba herdeira de outras que
a antecederam, a Prazer da Serrinha e a Deixa Falar. Essas redes fortalecem
os laços de fraternidade e de sororidade, ou seja, se constrói a noção diaspórica de famílias não-consaguíneas. São manos e minas, tios e tias, senhores e
donas que dedicam suas vidas, cuidam dos estranhos em prol da preservação
e da memória da cultura afro-diaspórica, dando continuidade às relações
estabelecidas desde a chegada dos escravos africanos no Novo Mundo.
Foram relações de parentesco advindas do companheirismo estabelecido no
trânsito como “companheiros de barco”. Nas associações carnavalescas, os
laços baseados na dádiva tornam as escolas de samba coirmãs e os sambistas
manos, tal como Mano Décio e Mano Elói.
Nas redes de sociabilidade e reciprocidade que resultaram na formação
da Escola de Samba Império Serrano se destaca o papel do sindicato da resistência, que, para além de seus objetivos sindicais, atuou como polo irradiador
de cultura, fomentando a articulação dos sindicalistas e sambistas, conectando, assim, a zona central com os subúrbios da cidade por meio da criação
de agremiações carnavalescas. Os sambistas/sindicalistas ou sindicalistas/
sambistas hoje são considerados ancestrais, guardiões da memória e referência para a cultura de matriz africana, formando, desse modo, as velhas
guardas.
Hoje podemos identificar vários formatos para os grupos chamados de
velhas guardas nas agremiações carnavalescas. São entendidos como: fundadores ou baluartes das agremiações; uma das alas das escolas de samba que
acolhe os sambistas mais velhos; e até mesmos grupos musicais que atuam
nos circuitos nacional e internacional. Os sambistas integrantes desses
grupos representam tanto a ancestralidade por meio dos baluartes quanto
o entretenimento por meio das velhas guardas shows. Os célebres Manos
Elói e Décio, como também os anônimos, permanecem no mundo do samba
“O Menino de 47”: sobre a velha guarda e as redes sociabilidade
do mundo do samba
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resistindo em sindicato, criando agremiações, fomentando o laço social e
alimentando as redes de solidariedade e reciprocidade para além dos interesses do mercado e do Estado.
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A roda das donas:
a mulher negra e as suas estratégias de sobrevivência
vanessa soares da silva

Introdução
Mas de qual África as pessoas negras descendem? E, eu? Mesmo
depois que cresci, não descobri. Mas aprendi que para o Brasil
vieram povos principalmente de alguns pontos africanos. Ou
melhor, de portos africanos. Isso há muito tempo. E, se é de
lá que vieram muitas pessoas negras, o meu passado deve ter
vindo junto. Mas eram centenas de etnias, bem diferentes entre
si. Esse ntus, quer dizer seres humanos antes de virem para cá
construíam suas casas, brincavam, estudavam, aprendiam,
nadavam nos rios, dançavam ao som de seus instrumentos
musicais, faziam panela e suas comidas.
[lima, 2005, p. 30-31 ]

A comunicação “A roda das donas e suas estratégias de sobrevivência”, apresentada no III Seminário Afro-carioca nos Quintais da Grande Madureira,
se caracterizou pelas reflexões oriundas da minha dissertação de mestrado
apresentada ao Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ,
em que procurei comprovar que as mulheres negras do candomblé têm
conseguido escapar da invisibilidade conferida a elas, a partir de suas inspirações nas narrativas míticas femininas e masculinas oriundas do Panteão
Iorubá — Jejê Nagô. A narrativa a seguir justifica-se pelo desejo de explicitar
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um olhar de mulher, igualmente negra e pertencente às religiões de matrizes
africanas, as quais nos possibilitaram e possibilitam lidar de modo outro,
para além da invisibilidade imposta pela sociedade vigente ao nosso grupo
étnico-religioso, no entanto, se faz necessário estar localizada neste lugar.
Durante a qualificação de mestrado realizada no ano de 2008 — intitulada
“A roda das donas a mulher negra no candomblé” fui seduzida a assumir uma
escrita autobiográfica sugerida pela professora Dra. Azoilda Trindade. Essa
forma de escrita, segundo ela, seria inspirada nos estudos da estadunidense
Bell Hooks, codinome da escritora Glória Jean Watkins. E a partir dos ensaios
de donas como Sueli Carneiro, Helena Theodoro, Lélia Gonzales, as quais
contextualizavam o papel da mulher negra na história. Assim, ao longo da
pesquisa na Comunidade Terreiro Ilé Asé Omin Iwin Odara, ou seja, Casa
dos Espíritos das Águas Boas, onde fui iniciada ao Orixá Odé1, pude ter a
possibilidade de comparar e observar o cotidiano de senhoras tradicionais
do terreiro e do samba, em específico no bairro ferroviário de Oswaldo Cruz.
Tais encontros eram provenientes dos debates realizados pela professora
Denise Barata, que a partir do grupo de estudo Saberes e Fazeres da Diáspora
tive o privilégio de ser introduzida e participar, acompanhando o projeto
da Feira das Yabás2, já que suas vistas eram a de garantir proventos a estas
senhoras e seus familiares. Muitas na informalidade, eram domésticas e
donas de casa. A montagem do projeto da Feira das Yabás era de autoria do
cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, nascido e criado no lugar.
Pude ter a honra de conviver, mesmo que por pouco tempo, com mulheres
negras aguerridas e singulares participantes deste movimento, as quais se
assemelhavam muito às mulheres negras encontradas em minha família
sanguínea e a estendida (família de santo). Suas narrativas eram cerceadas
de perdas, mas muito mais de resistências em tempos outros aos meus, que
ainda hoje insistem em nos deixar às margens dos bens universais.

1

Orixá masculino do panteão Iorubá.

2

Mães rainhas.
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No tabuleiro vem de lá, vem de lá iá iá — protagonismo
e economia
O número de homens e mulheres vindos de África chegados ao Brasil na
última metade do século XVIII e no início do XIX era formado principalmente
pelos povos da Costa Mina e Golfo do Benin. Neste contingente de pessoas
recém-aportadas e escravizadas estavam as mulheres que (re)significariam
os espaços por onde circulavam. No entanto, se faz necessário rememorar a
importância das principais etnias aqui chegadas do grupo linguístico Bantu,
oriundos das regiões da África Centro meridional e oriental, “a maioria dos
centro-africanos partiu de portos nas costas de Loango e Angola, lugares
que pertenciam a somente três culturas regionais: a do Congo, Umbundo
e Ovibundo”. (Heywood, 2009, p. 8) Os bantus povoaram mais especificamente a região Sudeste, em particular o estado do Rio de Janeiro, São Paulo,
e Minas Gerais, durante o século XVI (Karasch, 2000), trazendo suas narrativas vastas de experiências comerciais, tecnológicas e religiosas, ainda atuais
nos territórios brasileiros. No que se referem aos negros e negras vindos
da África Ocidental, só chegaram ao território carioca entre meados do
século XIX. De acordo com alguns estudos apontados pela estadunidense
Mary Karasch, não chegavam a 7%, já que maciçamente desembarcaram na
região Nordeste do Brasil, na última fase do tráfico negreiro para exercício
nos trabalhos domésticos e urbanos na Bahia, Pernambuco e Maranhão.
No entanto, foram essas mulheres do panteão Iorubá que de alguma forma
ficaram impressas em todo o imaginário, como insubordinadas e mantenedoras da tradição, por terem assegurado a continuidade de sua cultura
religiosa, seu empreendedorismo para além das práticas exercitadas em seus
espaços de origem. Elas estabeleceram uma história de luta e superação.
Entende-se aqui, de acordo com as leituras da professora Helena Theodoro
(2009), que muitas práticas não ocidentais se originam do honroso e significativo papel das mulheres que desde longe trazem em seus mistérios a vida
depositária direta das forças invisíveis do remoto passado e suas origens.
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Odudua...
A divina senhora chegou
E ornada de grande oferenda
Ela transfigurou
Cinco galinhas d’angola e fez a terra
Pombos brancos criou o ar
Um camaleão dourado transformou em fogo
E caracóis no mar
Ela desceu por cadeias de prata
Em viagem iluminada
Esperando Obatalá chegar
Ela é rainha
[ ele é rei e vem lutar — beija flor, 1978 ]
O antropólogo Jacques Dupuis (1989), em seus estudos sobre a paternidade, descreveu e comparou o poderio feminino a partir de várias narrativas
míticas e afirmou que “as mulheres eram consideradas depositárias de uma
ciência oculta transmitida de tempos imemoriais” (Dupuis, 1989, p. 12).
Assim, constitui-se o mito iorubano da grande dona Oduduá, senhora do
pássaro e da metade da cabaça, que realizava a missão dada por seu pai restituindo o mundo visível. Se destaca na narrativa a presença de duas irmãs
e princesas africanas que garantiram a permanência de suas espécies que
chegaram ao Brasil. Uma delas, segundo Silveira (2006), foi levada para o
Maranhão e faria parte do culto ancestral da Casa Mina; sua irmã, a outra,
fora levada para a Bahia e mais tarde atenderia pelo nome de “Iyá Nassô ou
Maria Júlia Figueiredo, também Priora da Irmandade, e ocupava simultaneamente o cargo de Iyalodê e Eleru nas organizações secretas Ogboni e
Gèlède” (Conceição, 2011). O mito de fundação explicitado no trecho do
samba enredo acima explicita o mistério da vida, já que por meio delas se deu
a continuidade e a permanência por meio de sua descendência real, direta ou
indiretamente. “Por meio das mulheres que os ancestrais prolongaram-se
e as linhagens se estabeleceram pelos séculos através do sangue materno”
(Theodoro, 2009, p. 228).
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A roda das donas do Panteão Iorubá3

A partir do complexo sistema matrilinear religioso, reelaboram-se no
Brasil diversas culturas africanas, cujo “produto de algumas afiliações, existindo, portanto, vários candomblés: Angola, Congo, Efan etc.”. (Barros, 2003,
p. 17-18) Assim,
Evocar os seus símbolos, ancestrais, orixás, nkisis, voduns e suas
tradições é estabelecer uma relação de sobrevivência de elementos
fulcrais no desempenho e fortalecimento de valores culturais essenciais à permanência dos saberes e fazeres negros. (Conceição &
Silva, 2013, p. 79)
3

As mães do panteão Iorubá, no centro, o pássaro da sankofa representando donas Iyá
Mi, minha mãe; Nanã, dona da ancestralidade e memória; Yemonjá, maternidade; Obá,
coragem; Osun, fertilidade e beleza; Oya, independência; e Yewá, encanto e transformação.
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MASSI

MÃE ANINHA

MARIA MAXIMIANA
DA CONCEIÇÃO

EUGÊNIA ANNA SANTOS

1869/1938

19??/1962

STELLA
DE OXOSSI

NITINHA
DE OXUM

MARIA STELLA
DE AZEVENDO
SANTOS

AREONITE DA
CONCEIÇÃO
CHAGAS

1925

1925/2008

OLGA DO ALAKETU

MENININHA
DO GANTOIS

OLGA FRANCISCA RÉGIS

1925/2005

MARIA ESCOLÁSTICA
DA CONCEIÇÃO NAZARÉ

1894/1986

MENINAZINHA
DE OXUM
MARIA DO NASCIMENTO

1937

ALDA DE OYA
ALDA DOS SANTOS
MENEZES DA SILVA

A roda das donas Jeje Nagô

A sabedoria e a perspicácia dessas negras mulheres do candomblé se
configuram como a prova mítica de seu poder de fato e direito. O matriarcado
gestado pelas vias de um poder informal não as anularam nem social, nem
politicamente, já que contam com o reconhecimento de toda a sua comunidade, agregando e cuidando como guardiãs da memória. Memória esta
preservada e recontada pelas sacerdotisas negras, inscritas no corpo e perpetuadas em cada cabeça feita4. A partir de cada performance corporal, o Orixá
assegura o avanço e o (re)contar de um outro tempo. O movimento proposto
por cada dona, cada mulher de axé, a partir das narrativas míticas de suas
nações, ressignificam, ainda hoje, a condição do ser homem e o ser mulher
no mundo e para sua comunidade, independente de sua nação. Encara-se o
fato como uma maneira circular de ligar a inscrição no corpo, a nosso ver, à
sobreposição social, ligando-se aos sistemas educativos de como estar e se

4

Iniciação religiosa.
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posicionar neste mundo/espaço como ao modo em que vivemos enquanto
sujeitos, a partir do empreendimento de projetos, já que passam por esta
performatização do entendimento da vida, incluindo o clivo do poder, do
segredo, da reclusão e da recusa, opostas a racionalidade ocidental.

A mulher mercando e as primeiras (re)significações
econômicas e subjetivas no além-mar
[...] O hábito de carregar objetos na cabeça faz com que o porte do
corpo seja absolutamente reto. As mulheres são mais ágeis nesse
modo de carregar: uma laranja, uma xícara, uma garrafa, uma
vela acessa, qualquer coisa é levada na cabeça [...] As escravas
vão vender nas ruas comidas e guloseimas preparadas na casa de
suas senhoras. Elas vendem também frutas e legumes ou artigos
de lata que lhes são confiados por suas patroas.
[ verger, 1981, p. 217 ]

O fragmento acima nos permitiu vislumbrar a maneira como as mulheres
se apresentavam na sociedade, eram mulheres que não apenas vendiam
comida e outros objetos, mas sua ação as colocava em um lugar que até
então não se via — a circulação pelas ruas. A facilidade de articulação fazia
com que parte das experiências adquiridas em terras africanas, quando
administravam os palácios, as tornassem as donas5 do mercado e de seus
espaços. Negociando, como se pode perceber, o simbólico e o não simbólico.
O trabalho na rua possibilitava a essas vendedoras a obtenção de informações
que de outra forma talvez fosse inviável. Somando-se a isso as experiências
de lidar com situação de dominação e o seu combate. A maioria das mulheres
provinha de regiões africanas que estavam em constantes conflitos, já no

5

Título concedido às senhoras de famílias nobres, como tratamento honorífico, de que era
precedido o nome próprio de mulheres pertencentes às famílias reais de Portugal e do
Brasil, estendeu-se a todas as mulheres distinguidas por algum título de respeito, como as
casadas, viúvas, religiosas.
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Brasil, com o fim do comércio negreiro no Nordeste, a população escravizada na Bahia diminuía graças a decadência da produção de açúcar. Esse e
outros fatores foram responsáveis pelo êxodo da população negra escravizada para outras regiões do Brasil. A população negra baiana deslocada para
outras paragens não chegava tão somente para o novo trabalho, houve um
deslocamento dentro do território nacional, ela levava à interação também
com outros saberes e fazeres negros, modos de vida que influenciavam o
cotidiano da cidade. Essa atitude pode ser entendida a partir de três palavras:
dar, receber e retribuir. Tais palavras fundamentam a obra clássica de Marcel
Mauss (2003) — Ensaio sobre a dádiva — e dão relevância e sentido para a
população negra escravizada, já que na maioria das vezes os negros e negras
trabalhavam na base do cooperativismo, objetivando resultados coletivos,
como por exemplo as inúmeras insurreições, como a Revolta dos Malês ocorrida em 1835, em Salvador, Bahia. Algo relevante, já que estes sujeitos aqui
chegados eram vistos com outros olhos, ou seja, é bom dizer que a população
negra resistiu de inúmeras formas como as Irmandades religiosas. Muitos
fazendeiros da Bahia, de acordo com Moura (1995), encontravam-se em
estado depressivo tamanha era a decadência do comércio escravo; muitos
deles possuíam a venda de escravizados como a única forma de subsistência,
consequentemente, nesse contexto, nos atenta supor que africanos e seus
descendentes tenham sido vendidos maciçamente para a região Sudeste,
“foram enviados do Norte e Nordeste para o Sul, entre os anos de 1872 e
1876, em especial para o Rio de Janeiro em torno de 25.711” (Moura, 1995, p.
35). Neste período, Tia Ciata chega ao Rio de Janeiro e lá se constitui como
mulher emblemática. A grande população recém-chegada não tardou para
conseguir sua alforria. Era uma massa que percorria toda cidade com seus
comércios ambulantes: quitutes, frutas, água e toda sorte de serviço era realizado pela nova classe de homens e mulheres livres. Os espaços da cidade do
Rio de Janeiro eram então preenchidos pelos negros e negras advindos da
Bahia; o canto dos negros estava por toda parte nas beiras, nos portos pela
madrugada, nas feiras-livres, nas casas das famílias abastadas. Os homens
negros “livres” se desdobravam em profissões como carpinteiro, sapateiro,
barbeiro, pedreiro, engraxate, ferreiro. Homens que vendiam seus serviços
a quem desejasse comprar de forma diferenciada, à medida que eles aprendiam e influenciavam o Rio de Janeiro com o modo baiano de sobreviver e
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resistir àquela e a outras adversidades. Duas peculiaridades se acentuavam, a
primeira delas referia-se ao fato de que esses espaços eram ocupados, em sua
grande maioria, pelas mulheres negras oriundas das sociedades tradicionais
africanas. A segunda questão diz respeito à definição dos papéis laborais
exercidos pelas mulheres, “foi-lhes reservado o comércio de doces, bolos,
alféloa, frutos, melaço, hortaliças, queijos, leite, mariscos” (Figueiredo,
2007, p. 144). O autor ainda constata a cozinha como elemento definidor do
lugar das mulheres no novo território. Johann Moritz Rugendas e o francês
Jean Baptiste Debret demonstravam em suas aquarelas a atuação dessas
altivas mulheres negras no mercado, movimentando o comércio brasileiro,
tornando sua atuação muitas vezes motivo para as “dores de cabeça para as
autoridades locais” (Figueiredo, 2007, p. 144). No entanto, a história oficial
contada às crianças e adolescentes insiste em retratar as personagens como
mulheres subalternas e dóceis.

“Na décima sétima estação da Central do Brasil”:
Do zungu à Feira das Yabás
As negras vendedoras de zungu, ou seja, angus, garantiram a circulação
de mercadorias, alimentando física e psicologicamente escravos e negros
forros, sendo consideradas pelas autoridades municipais da época como um
grande problema. A historiografia existente sobre as negras de ganho (Moura,
2005; Soares, 2009; Velloso, 1990) narra que elas brigavam por seus espaços
demarcando seus territórios, soltando a voz para divulgar os seus produtos
e protegendo e criando seus filhos com a renda obtida através de seu ofício.
Na tela acima, pintada por Rugendas em 1834, há uma demonstração que as
mulheres negras viabilizavam, a partir de seus caldeirões, a circulação de
inúmeros saberes e fazeres; cada indivíduo que provava de seus temperos era
levado a experimentar e trocar conhecimentos. Assim, através do trabalho, as
mulheres tinham informações privilegiadas da cidade, já que muitas pessoas
enquanto comiam falavam livremente como se elas ali não estivessem. Na
reinvenção de seus pratos, remontavam um cenário muito maior, já que as
tessituras reconfiguradas em seus tabuleiros vinham agregadas a uma série
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Negras cozinheiras vendedoras de angu. Négresses marchandes d’angou,
Jean Baptiste Debret, 1816-1830 circa, Litografia Thierry Frères, 18356

de símbolos e valores, recompondo uma solidariedade e um espírito familiar
que se organizava à sua volta partir de suas panelas. Elas foram encontradas
em todos os grandes centros urbanos do Brasil, e sabe-se que a presença das
negras de ganho foi muito presente entre os séculos XVIII e XIX em toda a
região Sudeste (Figueiredo, 1985). Neste sentido, algumas dessas práticas
foram recuperadas no século XXI, na atualidade, como a Feira das Yabás no
município do Rio de Janeiro. Ainda hoje conhecido em todo o mundo, dentre
outras coisas, por suas belas praias, pelas escolas de samba, mostrando

6

Disponível
em:
<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon326377/
icon326377_114.jpg>. Acesso em 27 de novembro de 2018.
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trabalhos bonitos e criativos em que o Rio da falta de oportunidade sempre se
recria, além do túnel temos a feira das Yabás, que foi iniciada no ano de 2008.
Mulheres negras, mães, filhas, esposas de tradicionais personalidades do
mundo do samba, oriundas dos Grêmios Recreativos de Mangueira, Portela,
Império Serrano, entre outras escolas, se organizaram para realizar, sempre
no segundo domingo de cada mês, uma feira gastronômica regada a muita
música, bebida e comidas da culinária negra brasileira no bairro de Oswaldo
Cruz7.
O diferencial é que naquele espaço denominado Feira das Yabás não se
tinha representado a escola em si, mas uma “tia”, ou melhor, uma “dona”
da escola, que trazia uma comida que melhor a representava. É interessante observar a autoridade das mulheres da Feira das Yabás e o esmero
de seus tabuleiros, elas se expressavam não só pelas palavras, mas fundamentalmente com os seus corpos. Corpos que falavam, movimentavam-se,
gesticulavam, impondo-se de maneira diferenciada. Muitas delas contavam
por desabafo que cuidavam de seus filhos e dos de suas amigas para que as
mesmas fossem trabalhar, relatavam como tudo era muito difícil, mas que
mesmo assim lutavam para que os seus filhos e netos não embarcassem na
vida do crime. Outras registravam nas rodas de conversa do grupo, no espaço

7

O bairro de Oswaldo Cruz, subúrbio ferroviário da zona norte do Rio de Janeiro tem em
seu entorno um significativo número de comunidades com altos índices de exclusão e de
vulnerabilidade social. O contingente populacional da área é formado pelo deslocamento
de famílias vindas do interior para a capital, assim como de municípios e estados vizinhos.
O contingente populacional do bairro contabiliza o número de 35.901 habitantes, sendo
que 19.395 são homens e 16.506 são mulheres. Os dados informam que 4.179 mulheres
moradoras do local são as responsáveis por seus domicílios, fator que por si só já justificaria a implementação de políticas públicas municipais para a região. A área do atual bairro
de Oswaldo Cruz fazia parte da Fazenda do Campinho, atravessada pelo Rio das Pedras, até
as serras do Engenho do Portela. Com a implantação da estrada de ferro D. Pedro II, depois
central do Brasil, foi fundada em 1898 a estação do Rio das Pedras, atual Oswaldo Cruz, em
homenagem ao grande médico sanitarista que erradicou a febre amarela no Rio de Janeiro
e implantou o instituto em Manguinhos. O bairro cresceu ao longo das ruas João Vicente
e Carolina Machado, com casario simples, comércio local modesto e vielas que só seriam
reconhecidas como logradouros em 1917. Até a década de 1960 o trem e o lotação eram o
principal meio de transporte da população local. A tradição do bairro está ligada ao samba,
à escola de samba Portela e aos seus grandes compositores (Armazém de dados da Prefeitura do Rio, 2009).
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A roda das donas Yabás de Oswaldo Cruz

da Portelinha8, a forma com a qual vinham tentando suprir a ausência de
seus companheiros. De modo a garantir o sustento de seus lares, recorriam
a todo o tipo de trabalho informal: pedreiras, doceiras, cozinheiras, diaristas
ou pequenas comerciantes, donas de vendas ou de bancas de comida, reatualizando o trabalho outrora exercido pelas mulheres dos primeiros morros
cariocas. A força mítica de nossas “donas” ancestrais, tecendo cada uma com
seu santo, em tempos outros recriam estratégias diárias para criarem seus
filhos, reinventam seus saberes e fazeres a partir do “abuso de seus tabuleiros”. Em entrevista com o cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo
Cruz, a feira surge em sua afirmativa, a partir de uma conversa com um
amigo senegalês, quando ambos rememorando suas infâncias perceberam

8

Antigo espaço da quadra da Portela.
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a existência de similaridades entre a culinária de ambos os países, sobretudo
na forma de comercialização desses alimentos. Lembrou ainda que muitas
famílias da época de sua infância reuniam-se em seus enormes quintais
no bairro para celebrar inúmeros acontecimentos ou apenas para realizar
grandes almoços regados a muita comida, música, dança e alegria. Atividade
comum ao lembrarmo-nos da lendária tia Ciata (Moura, 1995). Todos eram
muito bem-vindos para compartilhar da festa. Assim, a partir desta memória
e da conversa, aproximadamente em 2004, o cantor teve a ideia de difundir
esta prática tradicional como projeto, congregando a um antigo hábito de
trabalhadores, como seu Paulo da Portela, que cantavam a fim de amenizar a
longa viagem (Lopes, 2004) do Trem do Samba, cuja culminância acontecia
no bairro de Oswaldo Cruz, buscando reviver e manter essa negra memória
com o propósito de garantir a manutenção e permanência de saberes ancestrais. Em relação às donas da Feira das Yabás, percebe-se que houve e há
intercâmbio de informações estimuladas pela comida, algumas saídas das
cozinhas e terreiros, à medida que se constroem conhecimentos comuns e
através das práticas materiais e simbólicas estabelecidas pela convergência
entre a população negra e o continente africano, assumiram suas identidades
e seus símbolos. A feira de Osvaldo Cruz e o comércio das mulheres africanas
em Portugal são provas de que os conhecimentos ancestrais permanecem
retidos na memória e nos sabores comercializados pelas descendentes das
donas ancestrais, tias que nas diásporas viveram e vivem em resistência pela/
na vida dos seus.

Considerações finais
A voz da minha mãe ecoou revolta no fundo das cozinhas alheias
debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho
empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos
perplexos com rima de sangue e fome. A voz da minha filha
recolhe em si a fala e o ato. O ontem — o hoje — o agora. Na voz
da minha filha se fará ouvir a ressonância o eco da vida liberdade.
[ nascimento, 2008, p. 59 ]
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Desde a África, as mulheres negras viviam a transformar suas realidades,
fossem elas pela paisagem, não apenas do ponto de vista visual, ou através
de novas formas de empreendimentos afetivos, sociais, comunitários e
econômicos. Há que se observar que ainda encontramos muitas mulheres
negras exercendo trabalho de menor remuneração, em especial nos trabalhos
domésticos, que garantem a elas uma menor relevância social até os atuais. A
roda ganha destaque porque reflete o poder exercido pelas mulheres negras
do candomblé e do samba, as quais, a partir de suas narrativas de vida, nos
orientam a perceber um tempo outro, mas neste ainda possível. Apesar de
ter treze anos de assinada a Lei Federal 10.639/2003 — que inclui a história
dos africanos e afro-brasileiros na cultura escolar —, não é exercida de modo
a se constar o quanto as mulheres têm empreendido para garantir a manutenção de suas famílias, a fim de pensarmos políticas que deem conta das
estatísticas que as alijam de políticas públicas e sociais. A partir da história
de contribuição das donas do passado, guardiãs da memória negra, observou-se que inúmeras estratégias foram estabelecidas por elas: a negociação,
as redes de sociabilidades e o fortalecimento dos seus grupos a partir das
religiões de matrizes africana. Elas têm nos auxiliado a deslindar tessituras
de sucesso apagadas pela historiografia oficial, não divulgadas em espaços
formais, como as nossas escolas, como forma de fortalecimento de nossas
crianças e jovens. A oportunidade que tive foi a de ter nascido em uma família
carnal e de santo que me fez perceber a importância de nossas ancestrais para
a composição de nosso inventário.
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PA R T E 4

Sons e
imagens do
subúrbio e
da cultura
popular

Cruzamentos, trânsitos, narrativas
e identidades em três filmes e alguns
caminhos que nos levam a Madureira.
ana paula alves ribeiro

Introdução
A história dos subúrbios cariocas é resultante dos esforços de
pioneiros abnegados, na maioria das vezes incógnitos. Suas
páginas mais se parecem com a letra de um samba inédito, escrita
em papel de pão, esquecida no fundo de uma gaveta trancada
[...].
[ vargens e monte, 2001, p. 19 ]

O bairro de Madureira, assim como muitos bairros do subúrbio, se forma
no entorno das linhas férreas. Hoje é cortado pelas mesmas, sendo dividido
em três lados pelo ramal de Deodoro/Santa Cruz (Estação de Madureira)
e o ramal Belford Roxo (antiga estação de Magno, hoje Estação Mercadão
de Madureira). Se o trem é historicamente um dos meios de transporte
principais de entradas e saídas do bairro, o mesmo também é local de sociabilidade, ligação entre a casa, o lazer e o trabalho, possibilidade de ligação com
outras partes da cidade, incluindo aí seu centro, entre tantas outras funções.
É o trem que aparece em imagens que representam o subúrbio em filmes e
novelas. Quando se apresenta movimento, deslocamento, mobilidade, é a
imagem do trem, cortando a tela, que vemos ou que encontramos. Em outras
imagens do Rio de Janeiro, para além das paisagens e cenários usuais que
compõem o repertório de representações da cidade, mostrando outras partes
287

desta mesma cidade e os bairros que a compõem, encontramos como um
dos elementos o trem. É o trem que conduz personagens de documentários
e filmes ficcionais entre seus diversos mundos, possibilitando a visibilidade
das identidades destes moradores, suas inserções e redes, mostrando o lugar
de onde vêm, seus lugares de fala. É o trem que fará marcação dos trânsitos
dos subúrbios e da Baixada Fluminense. O trem é uma recorrência.
Se o mesmo serve de representação (uma das muitas) do bairro de
Madureira e de outros bairros do subúrbio, sua existência possibilita
pensarmos os cruzamentos e trânsitos, metafóricos e reais, pelos quais
passamos para chegar ao bairro. Mas este não é um artigo sobre trens.
Este artigo foi desenvolvido para o III Seminário Afro-carioca — Os quintais
da grande Madureira, e tem alguns antecedentes: uma reflexão anterior sobre
o bairro de Madureira, onde desenvolvi pesquisas sobre a sociabilidade e o
conflito das escolas de samba Império Serrano e do então emergente Jongo
da Serrinha, a partir dos moradores mais antigos, ligados a uma noção de
“tradição” dentro do samba carioca e do próprio morro da Serrinha (Ribeiro,
2003). Outro antecedente é uma reflexão que passa pela ótica da antropologia
do cinema, que visa pensar as imagens das cidades, mais especificamente as
possíveis representações do Rio de Janeiro (e dos seus bairros) no cinema e
em outras mídias. Enquanto campo de pesquisa, tanto ficções como as não
ficções me interessam, assim como suas inter-relações.1
Esta pesquisa tem mostrado a predominância de determinadas imagens
do Rio de Janeiro que pouco privilegiam, principalmente no cinema de ficção,
outras partes da cidade, além de seus cenários já reconhecidos — ‘O Rio da
praia’, ‘o Rio das Favelas’, ‘o Rio violento’, dentre tantos Rios que comporia
um só.
Sobre estas possibilidades de cidade, Antonio Rodrigues no seu “O Rio
no cinema” (2008) apontará que o Rio de Janeiro, ao contrário de outras
cidades no mundo:

1

O referido texto foi também desenvolvido no contexto da pesquisa “Múltiplas Cidades:
Representações do Rio de Janeiro no Cinema e em outras mídias”.
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Sempre teve uma imagem muito forte [...]. Esta paisagem é inseparável da cidade, faz parte da sua essência. Continua a impressionar
os que a descobrem e até os que nasceram cercados por ela e, como
é natural, foi transposta pela pintura, a gravura, a fotografia e o cinema (p. 8).

Esta transposição se deu em grande parte no entorno desta paisagem inseparável, fazendo com que outras possíveis representações imagéticas pouco
emergissem, em um primeiro momento por conta do que era considerado
a cidade em determinadas épocas mesmo. Pontuando esta exceção, Rio, 40
graus e Rio, Zona Norte, ambos de Nelson Pereira dos Santos, e Partido Alto e
Nelson Cavaquinho, curtas documentais de Leon Hirszman, apresentam outros
aspectos da cidade e seus moradores. No caso dos três últimos, o samba, seus
compositores e intérpretes. O personagem de Grande Otelo em Rio, Zona Norte
(inspirado livremente na vida de Zé Ketti, compositor) e a presença de Candeia,
de um jovem Paulinho da Viola, do Grupo as Gatas e da Velha Guarda da Portela
(em Partido Alto), assim como Nelson Cavaquinho (em Nelson Cavaquinho),
vão apontar em maior ou menor grau aspectos do samba carioca, do samba
suburbano e as nuances de suas personagens/narradores.
Entre os cruzamentos e trânsitos, talvez um dos mais evidentes seja a
escolha de homens, mais velhos ou ligados a uma “tradição”, que sirvam de
narradores sobre o bairro, sobre a cidade. Mesmo que não tenham sido criados
necessariamente com esta intenção, cor/raça, gênero e geração são marcadores
em alguns destes filmes. Filmes escolhidos foram se aproximando pela predominância, nas imagens documentais, de personagens como músicos e poetas,
geralmente homens e negros e a importância deste registro documental —
pensando o estatuto da “verdade” e a função de documento que documentários
e filmes ficcionais potencialmente podem ter. Dialogo ainda com os projetos
da rede dos Museus Afrodigitais e com o fato de que durante décadas tínhamos
poucas imagens e registros sobre nossos artistas, principalmente os negros,
com exceção dos arquivos televisivos, da produção de cineastas (lembrando,
por exemplo, da Velha Guarda do samba, de Thomas Farkas) ou de projetos
desenvolvidos, como os do Museu da Imagem e do Som.
Aqui são tratados dois aspectos: as representações audiovisuais dos
subúrbios, assim como a documentação em vídeo/filme dos personagens
principais deste mesmo subúrbio, que mais uma vez reitera a ausência

Cruzamentos, trânsitos, narrativas e identidades em três filmes
ou os caminhos que nos levam a Madureira
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destas imagens na quase ausência de documentos. Estes aspectos a serem
explorados ficam mais explícitos se comparados a projetos como o de Ken
Burns, que em Jazz (2002) explorou, em 10 documentários/programas de
TV, a história do jazz e a relação do ritmo com o espaço e seus precursores a
partir das imagens de arquivo. O jazz, ritmo híbrido que dialoga com outros
ritmos afrodiaspóricos como o samba, tem, desde sua constituição, uma farta
documentação imagética que possibilita que versões da sua emergência e
consolidação como um dos ritmos nacionais seja contada em imagens. No
samba, e ao contrário deste mesmo ritmo, temos a ausência significativa
de imagens (de arquivos) que norteiam a construção desta memória e das
histórias dos sambistas pioneiros abnegados que escreviam suas letras em
papel de pão.

Possíveis narrativas (e imagens) de Madureira
A partir dos filmes Paulinho da Viola, Meu tempo é hoje (Izabel Jaguaribe,
2004); Laiá Laiá (Alexandre Iglesias, 2011) e Samba-Jazz (Jefferson Mello,
2014) refletiremos sobre o que estamos chamando de narradores urbanos,
músicos e compositores (e, neste caso, negros) que, por meio da sua profissionalização, falam dos lugares onde nasceram e/ou por onde passam,
apresentando personagens e situações fundamentais para entendermos os
contextos urbanos, suas circulações e trânsitos que dão conta em grande
parte dos caminhos de uma pesquisa socioantropológica centrada na sociabilidade, na memória e na memória da sociabilidade.
Esta sociabilidade passa, na construção da identidade do bairro, pelo
fato de ele ser considerado um subúrbio musical, negro e musical, onde
muitos dos espaços de convivência se dão em festas e eventos que giram em
torno de uma musicalidade afrodiaspórica. Samba, Jongo, hip-hop, charme,
pagode, as escolas de samba e suas feijoadas, as escolas de samba enquanto
clubes, o Trem do Samba, a Feira das Yabás, as procissões e carreatas (São
Jorge e Iemanjá), muitas destas festas giram em torno do que é ser negro em
Madureira. Neste sentido, uma questão que se apresenta é: quais representações deste subúrbio são construídas e reforçadas nas imagens em movimento
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— em clipes, novelas, filmes, nas ficções e documentários? Madureira
pensada como um bairro tipo ideal, ou como o “centro do subúrbio”.
Longe de ser um espaço homogêneo, Madureira nos oferece possibilidades e cruzamentos. Os cruzamentos físicos são feitos por passarelas e um
viaduto (Negrão de Lima) que vão interligar os três “lados” do bairro, cada
qual com sua especificidade: um lado que vai dar em Campinho; um lado que
é mais central, onde ficam galerias comerciais e o Madureira Shopping, as
quadras do Império Serrano e da Portela, e hoje o Parque Madureira; e ainda
um terceiro, onde fica o Mercadão de Madureira, o Madureira Esporte Clube
(MEC) e o morro da Serrinha, entre outros. Cruzar o bairro a pé ou por meios
de transportes se faz necessário por que existe a linha férrea. É a partir destes
cruzamentos, físicos, que possibilitamos trânsitos, dentro do bairro e para
fora dele. As ruas de Madureira, assim como seus quintais, são lugares de
encontro. Esta é uma segunda (e uma terceira) representação recorrente nos
filmes que levam ao bairro. Andar pelas ruas de Madureira, pelas passarelas
do trem, nas feiras, dentro do Mercadão, junto com a população. Andar a
esmo, andar para o encontro, encontrar com quem você havia marcado, ou
saber que andar vai te fazer encontrar amigos, vizinhos, uma roda de samba.
Andanças que possibilitam ficar. Nas mesas de bares ou nas barracas da rua,
nas rodas de samba das ruas ou nos quintais das casas. Cruzar o bairro e
cruzar com as pessoas: esta é uma marca possível da grande Madureira que
se traduz em imagens.
Outros cruzamentos são possíveis se pensarmos a questão das representações: como mulheres e negros são retratados nas cidades, e quais lugares
eles ocupam nestas imagens.
Pensando nisso e nos filmes produzidos nos últimos vinte anos, vamos
encontrar um certo conjunto de personagens que nos trará a ideia de narradores urbanos. Duplamente narradores, diga-se de passagem: porque narram
em suas músicas, e porque são convidados a narrar em registros audiovisuais,
mantendo a ideia mais clássica que os narradores são os sábios, que viajam
(inclusive dentro das suas cidades e para fora delas), ou os que ficam, ao
sabor dos encontros e histórias.
O que os filmes contam sobre os lugares, sobre a sociabilidade e a
memória? E, em se tratando dos documentários, como alguns podem ser
tratados como registros destas memórias e da memória da sociabilidade
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de um grupo, a saber, pessoas que se identificam/ou são identificadas com
o bairro? Estas questões nortearão a reflexão sobre o bairro e o papel assumido, nos filmes e no cenário cultural, destes personagens de Madureira.
Aqui escolho três narradores que emergem neste processo, de três gerações:
Paulinho da Viola, Arlindo Cruz e Pretinho da Serrinha.

Narradores suburbanos: homens negros, músicos
que circulam na cidade
Quando analisamos o conjunto de filmes de ficção e não ficção no
qual o Rio de Janeiro é locação, cenário ou personagem, se apresenta um
conjunto de filmes onde o samba prevalece. Uma das questões que me
deixou bastante interessada e, em certa medida, foi o pontapé inicial para
o projeto de pesquisa em que estou envolvida atualmente foi pensar como
alguns personagens da cidade, os sambistas — intérpretes e compositores
— estão no centro desses trânsitos: zona norte-baixada, zona norte-zona
sul, centro-surbúrbio, a circulação na região metropolitana como um todo,
entre as várias favelas que existem na cidade.
Aqui apresento três (3) casos, de filmes sobre samba — longas-metragens,
documentários, exibidos em circuitos comerciais e em festivais: Paulinho
da Viola — Meu tempo é hoje (Izabel Jaguaribe, 2004); Laiá, Laiá (Alexandre
Iglesias, 2011) e Samba & Jazz (Jefferson Mello, 2014).
Perfis biográficos e musicais podem ser pensados de diversas maneiras,
entre as quais o biografado é retratado como participante de movimentos
culturais, ícone de uma geração ou determinado comportamento, referência
fundamental em determinado estilo de música, ou aquele que viaja entre os
bairros para levar seu talento ou pensar a si e sua própria cidade. Destaco
alguns deste período que são bons para pensar as diversas conexões que a
cidade pode ter, a partir destes movimentos musicais.
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paulinho da viola

Paulinho Viola — Meu tempo é hoje (de Izabel Jaguaribe, 2003) é um deles.
Paulo César Batista de Faria, Paulinho da Viola, carioca nascido em Botafogo
em 1942, é um dos principais articuladores da Velha Guarda da Portela, como
um narrador na cidade do Rio de Janeiro. Hoje morador da zona oeste,
portelense e frequentador de Oswaldo Cruz e com parceiros e amigos em
toda cidade, representante do samba, do choro e um dos melhores músicos
brasileiros, nos apresenta parte da cidade que frequenta, como um flaneur.
É por meio de Paulinho da Viola que a gente vai conhecendo o Rio de Janeiro
do samba. Por onde ele circula? Ele vai ao bilhar, vai às rodas de samba de
todos os amigos e parceiros. Transita entre a zona sul, o centro da cidade e
Madureira –dialogando especialmente com a Velha Guarda da Portela, mas
também com cantores e cantoras mais jovens. Da sinuca aos sebos, das rodas
de samba à vida em família, o trânsito pela cidade mostra uma possibilidade
cotidiana de vivência da cidade pautada em sua identidade musical.
Em Meu tempo é hoje, Paulinho da Viola articula, com sua tímida e doce
personalidade, o diálogo entre gerações do samba e do choro, encarnando
no filme os encontros que construíram sua carreira e sua vida: ser filho de
César Faria (Benedicto Cesar Ramos de Faria), violonista integrante desde
a primeira formação do grupo de choro Época de Ouro, e a possibilidade de
sozinho, ou acompanhando o pai, ouvir desde cedo Pixinguinha, Jacob do
Bandolim, Canhoto da Paraíba, e posteriormente os encontros com aquele
que viria a ser seu parceiro Hermínio Bello de Carvalho, além de Cartola,
entre tantos outros. É esta disponibilidade em escutar, em aprender e em
estar com os mais velhos circulando pela cidade para ouvi-los que o coloca
como interlocutor privilegiado entre gêneros musicais, entre gerações de
músicos virtuosos. Nas imagens, desde sua presença em Saravah, de Pierre
Barouh (1972), e Partido alto, de Leon Hirszman (1981), Paulinho já se colocava como frequentador dos quintais e bares do subúrbio, falando das escolas
de samba e das tradições musicais.
A partir disso podemos pensar que quintais são esses e que quintais expandidos da grande Madureira também são esses? Principalmente pensando
a Velha Guarda da Portela e a quadra da Portela como um quintal. Nessa
direção, O mistério do samba, de Lula Buarque de Hollanda e Carolina Jabor
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(2008), e Batuque na cozinha, de Anna Azevedo (2004) são exemplos de filmes
sobre a comunidade portelense, mas não apenas, pois possibilitam desdobrar
outras questões e olhares sobre papéis de gênero no samba carioca.
arlindo cruz

Este é um convite para cantar com os principais sambistas contemporâneos e ouvir seus depoimentos e suas memórias afetivas. O filme constrói assim, um painel das transformações que o mais representativo dos ritmos brasileiros percorreu desde a década de 1930,
nas ruas, terreiros e avenidas, até o momento atual influenciando e
se reinventando através da mistura com outros ritmos.
[ sinopse de laiá, laiá ]

O segundo caso é o filme Laiá, Laiá, que não entra em cartaz, mas é
apresentado no Festival do Rio de 2011. Compilação de programas feitos
por Alexandre Iglesias para o Canal Brasil, originalmente era uma série de
curtas-metragens do que seria essa cartografia do samba no Rio de Janeiro.
Esses curtas foram exibidos no carnaval de 2010 e foram editados como um
conjunto para serem lançados posteriormente. De que maneira Laiá, Laiá nos
instiga? Além dos curtas pensarem na cartografia do samba na cidade do Rio de
Janeiro e pensarem nos quintais — quintal da Barra da Tijuca, quintal do Bafo
da Onça, quintal do Cacique de Ramos, quintais das escolas de samba —, estão
trabalhando não apenas com a lógica do circular na cidade, mas também em
historicizar a memória desta circulação do samba da cidade. Ao final do filme,
após subirem os créditos, vemos um trem cortando a Vila das Torres (onde foi
construído posteriormente o Parque Madureira após processo de remoção),
Ogum e Iansã caminhando pela passarela, Estação de Madureira, reunião de
um grupo de amigos na porta do Império Serrano, tia Maria do Jongo, um
quintal de samba, Ogum e Iansã continuam atravessando o bairro (e repare
que São Jorge/Ogum é o padroeiro do Império Serrano), “trago seu amor
gamado aos seus pés” (Pertinho do Mercadão de Madureira), anotador de jogo
do bicho, jogo de Búzios, visita à Portela — encontro com Monarco e seu filho
Mauro Diniz, cerveja com os mais velhos (no caso a Velha Guarda da Portela)
—, a pelada, o jongo/a umbanda (em referência a vovó Maria do Jongo, mãe de
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Mestre Darcy do Jongo) e o retorno à escola de samba. Mapeando o que seria
Madureira e retratando um pouco o que seria uma tipificação de Madureira.
Esse trajeto é percorrido pelo Arlindo Cruz. Aqui, temos a descrição do clipe
da música “O meu lugar”, música que faz parte do CD Batuques do meu lugar,
lançado em 2012. O curioso é que, suprimindo o aspecto religioso, esse clipe
é reencenado como abertura da novela Avenida Brasil, que entrou no ar em
março de 2012, escrita por João Emanuel Carneiro e com direção de Amora
Mautner. Essas imagens reconstroem uma Madureira de tipo ideal, que
poderia ser qualquer subúrbio idealizado: Avenida Brasil, cadeiras na calçada,
sociabilidade entre vizinhos, tomar a fresca, trem/passarela de trem, estação
de trem lotada, banho de mangueira, pelada no campinho, pipa, sol.
A hipótese desse artigo é que Madureira e suas imagens têm construído
um subúrbio tipo ideal, na concepção weberiana. O Divino de João Emanuel
Carneiro é uma Madureira idealizada. Uma poderia ser trocada pela outra.
Ou Madureira poderia ainda ser a Suburbia (escrita por Paulo Lins e Luiz
Fernando Carvalho, e dirigida por Luiz Fernando Carvalho), também exibida
pela Rede Globo em 2012.
Arlindo Domingos da Cruz Filho, conhecido como Arlindo Cruz, nascido
em 1958 e criado em Madureira, cantor, compositor e instrumentista,
vivencia com sua arte os anos 1970 e 1980, o subúrbio e a cidade do Rio de
Janeiro. Seja tocando com grandes nomes como Candeia, seja na formação do
Fundo de Quintal ou em carreira solo, Arlindo, em suas narrativas musicais,
muitas vezes tem retratado o bairro ou se colocado a pensar as instituições do
bairro, como quando compõe, em parceria, sambas enredos para a escola de
samba Império Serrano. Atuou como comentarista de samba da Rede Globo
e participou, juntamente com outros intérpretes de samba, do programa
Esquenta!, conduzido por Regina Casé nas tardes de domingo de janeiro de
2011 até janeiro de 2017, contabilizando 5 temporadas. Em março de 2017,
Arlindo Cruz sofre um Acidente Vascular Cerebral (AVC), estando hoje em
processo de recuperação.
pretinho da serrinha

O último caso é o filme Samba & Jazz, do Jefferson Mello, que entrou
em cartaz em 2015, mas com primeira exibição no Festival do Rio de 2014.
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O filme vai discutir tradição e modernidade nas músicas afrodiaspóricas
do samba e do jazz, também pensando em questões como a de cartografia
musical, mediação de atores que circulem pelas cidades e de localização do
samba na cidade do Rio de Janeiro. Samba & jazz ouve homens mais velhos
que se consolidaram no lugar e na defesa do que é o samba carioca, como Nei
Lopes e Marquinhos de Oswaldo Cruz, mas opta por trazer, na centralidade
do discurso narrativo e condutor dos caminhos de Madureira, Ângelo Vitor
Simplício da Silva, o Pretinho da Serrinha.
Segundo o Dicionário Cravo Albim da MPB, Pretinho da Serrinha é:
Arranjador. Compositor. Instrumentista. Criado no morro da Serrinha, no Rio de Janeiro. Aprendeu a tocar percussão ainda menino,
atento aos músicos das rodas de samba que frequentava em sua comunidade, pegava seus instrumentos no intervalo em que paravam
de tocar [...]. O apelido “Pretinho” surgiu por conta da música “A
banda do Zé Pretinho”, de Jorge Ben Jor, que adorava. Aos dez anos
de idade entrou para a bateria do bloco Pena Vermelha, da Serrinha.
Nessa mesma época, foi chamado para integrar o Império do Futuro, escola-mirim do Império Serrano, tornando-se logo o diretor de
bateria.2

Pretinho, posteriormente, consolida sua carreira como compositor,
instrumentista e diretor musical, acompanhando cantores como Dudu
Nobre, Seu Jorge e Lulu Santos, por exemplo. Participa esporadicamente
de programas televisivos na Rede Globo, tendo participado também como
comentarista de carnaval.
Jefferson Mello está pensando no jazz de New Orleans e no samba do Rio
de Janeiro inteiro; mergulha na Grande Madureira, com foco ainda maior
no samba da Serrinha. Em New Orleans, desde que as consequências pela

2

Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/pretinho-da-serrinha>.
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passagem do furacão Katrina3 arrasou a cidade e seu entorno, tem surgido
uma série de filmes engajados. Os músicos de jazz, poetas e jornalistas têm
construído uma imagem do que seria a população negra pós-Katrina e a importância da cultura negra local para que New Orleans não sofra uma gentrificação.
Então, Jefferson Mello encontra um bairro aparentemente próximo ao bairro
de Madureira em termos de composição étnico-racial e de classe e trabalha
nessa comparação, tratando da importância da tradição e da modernidade.
No caso, ele usa como artifício dessa representação um homem jovem e negro.
Chama a atenção que esse personagem, o Pretinho da Serrinha, tem se configurado na cidade como um músico que transita. Ele nasce na Serrinha, mas
está em São Paulo, por exemplo. Ele circula pelo Brasil e pelo mundo, e tem
conseguido presença na TV. Já que ele viaja, tem a possibilidade de pensar a
tradição a partir de todas as possibilidades que ele tem de diálogo, inclusive
com os colegas da mesma geração. E, mais interessante ainda, é que Jefferson
Mello filma dentro da Serrinha, algo raro nos filmes de samba.
Com ótimo argumento, é a partir de dois ritmos musicais nacionais, o
samba (brasileiro) e o jazz (norte-americano), que Jefferson Mello e sua
equipe empreende uma viagem pelas cidades do Rio de Janeiro e de New
Orleans, mais especificamente por bairros negros e musicais onde uma
certa “tradição” estaria presente. Alguns aspectos do filme que eu gostaria
de ressaltar. Primeiro ponto é a pesquisa “de dentro”. Jefferson Mello parece
ter familiaridade com New Orleans e Rio de Janeiro e, principalmente, com
os personagens que escolhe como narradores do documentário. No Rio de
Janeiro, Pretinho da Serrinha, Nei Lopes e Marquinhos de Oswaldo Cruz, e,
em New Orleans, um músico de jazz tradicional que ele conheceu vinte anos
antes, quando foi conhecer/fotografar a cidade.
3

New Orleans (pós-Katrina). Após a passagem do Furacão Katrina em 29 de agosto de 2005
e a inundação de várias cidades no entorno do Golfo do México, as consequências mais
imediatas foram os 1.800 mortos (número aproximado), um rastro de destruição, tendo
como consequência a diáspora de seus moradores para outras cidades norte-americanas e
uma reconfiguração do seu espaço urbano e da sua cultura local. Desde o furacão, período
denominado pós-K, têm sido produzidos pelos próprios moradores da cidade e ativistas
(da área de música, ambientalistas e do movimento negro, por exemplo) filmes de ficção
e documentários, assim como programas televisivos sobre a cidade, recuperando trajetórias, memórias, culturas musicais e no caso das ficções, utilizando a cidade como cenário e
incrementando a indústria cinematográfica local, as ofertas de emprego e o turismo.
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O segundo ponto é a escolha dos lugares/espaços filmados no Rio de
Janeiro. Pedra do Sal e Nei Lopes, Oswaldo Cruz e Marquinhos de Oswaldo
Cruz, e, na Serrinha, Pretinho. O Império Serrano, seu barracão e sua bateria
também aparecem na fala do Mestre Átila. Ver o Império Serrano, seja na fala
do Mestre Átila, seja na presença de Pretinho é significativo, já que a escola
está há anos fora do grupo especial e raramente é escolha na hora de estar em
documentários. Pretinho da Serrinha reconhece a importância que Priminho,
tia Ira e Careca (entrevistados e da família fundadora da escola de samba mirim
Império do Futuro) e do Mestre Darcy do Jongo. Se nas ficções “representações
importam”, nos documentários, a preservação da memória e o reconhecimento
da ancestralidade são fundamentais. Apresentar tia Ira, benzedeira, e olhar o
seu altar, de certa forma, é como um retorno para casa.4 Cacique de Ramos, a
emergência do pagode e a relação com a religião, Mestre Átila e Careca falando
do pioneirismo do Império Serrano e do Império do Futuro.
Terceiro ponto: New Orleans e os espaços de (re)construção da cultura
negra, como os moradores e seu engajamento, a criação de clubes onde eles
pudessem se organizar e aos seus direitos, inclusive os clubes masculinos
(escolha do diretor e seus narradores). A tradição passada de pais para filhos,
os desfiles, as second lines, a rearticulação local pós-Katrina. Escolher e trazer
músicos tradicionais, como os da família Marsalis — o patriarca e alguns dos
seus filhos — mostra como é importante honrar a tradição e as suas raízes.
Seu olhar foi buscar músicos afrodiaspóricos que defendem um samba ou
um jazz mais tradicional.
Quarto ponto: escolher Madureira (entre vários bairros do subúrbio do
Rio de Janeiro), assim como comparar a alguns bairros de New Orleans, é
optar por falar (ou não mostrar também, apesar de estarem lá) em espaços
em crises — Madureira com um projeto de reurbanização em curso e relatos
de casos de violência oriunda do tráfico de drogas local, e New Orleans
pós-Katrina (tempestade e inundação), que tirou as pessoas da cidade e as
desarticula das redes locais, além de causar impacto na construção da vizinhança, da cultura e da sociabilidade local.

4

Desenvolvi pesquisa de mestrado sobre samba do Império Serrano e o Jongo da Serrinha
dialogando com a família Cardoso dos Santos, da qual Priminho, filho de tia Ira e os irmãos
tia Ira e Careca fazem parte (Ribeiro, 2003).
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Sobre os caminhos (e narradores) que nos levam a Madureira:
O apelo às raízes e em favor das razões e do enraizamento, que é
outro traço mais óbvio dessas formas culturais, necessita ser compreendido nesse contexto. É possível afirmar que a aquisição de
raízes tornou-se uma questão urgente apenas quando os negros da
diáspora procuraram montar uma agenda política na qual o ideal de
enraizamento era identificado como pré-requisito para as formas
de integridade cultural, que poderiam garantir a nação e o estado
aos quais aspiravam (Gilroy, 2001, p. 224).

Gostaria de destacar que seguindo um dos caminhos que nos levam à
Madureira, encontramos homens, negros, de diversas idades em diálogo
com a música afrodiaspórica mais tradicional. Para finalizar, aponto que as
identidades de Madureira podem ser múltiplas, e o subúrbio que Madureira
representa não é apenas um, são vários subúrbios, são várias possibilidades de
olhares onde a gente pode se debruçar. E Madureira é um campo vastíssimo,
não apenas na questão da análise audiovisual, em diálogo com a produção
da musicalidade negra do bairro, mas também no próprio bairro em si, em
termos de representações e de suas imagens documentais.
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Som e imagem como resgate de uma
memória e visibilidade de uma cultura
filó filho

A partir dos anos 1980, os fundadores do Acervo Digital de Cultura Negra,
Cultne, começaram a registrar as manifestações culturais, políticas e sociais
negras no Rio de Janeiro, tendo como base a criação de duas extintas produtoras, a Enugbarijô Comunicações de Ras Adauto e Vik Birkbeck e a Cor da Pele
CP — Produção e Vídeo, de Filó Filho e Carlos Medeiros, que juntos originaram
o conteúdo do acervo Cultne lançado em março de 2009 na internet e desde
então vêm disponibilizando mais de 1.700 vídeos das mais diversas vertentes,
oferecendo qualidade de informação aos seus usuários das diferentes classes
sociais, compartilhando cerca de 7 milhões de visualizações com mais de 15 mil
inscritos em seu canal no Youtube com alcance em 210 países, o que o credencia
como o maior acervo digital de cultura negra da América Latina.
Grande parte deste material inédito, assim como audiovisuais de outras
fontes autorais relevantes, vem sendo digitalizado, garantindo sua perpetuação e a distribuição em redes. No Brasil, as comunidades que dificilmente
teriam acesso às inovações tecnológicas se beneficiam diretamente do
portal Cultne pela oportunidade de acesso e registros audiovisuais. Além
de um importante formador de conteúdo, o desenvolvimento do Cultne
vem se refletindo positivamente na autoestima da população negra que se vê
representada com muita qualidade técnica e expressivo conteúdo cultural,
propiciando um canal direto de exposição da exuberância cultural afro-brasileira garantindo não somente a preservação desse acervo único para futuras
gerações, mas também a sua divulgação para o grande público como fonte
de material histórico e didático.
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Atualmente, com a revolução tecnológica da mídia digital, é possível
resgatar e perenizar o mais amplo conteúdo cultural para a posteridade,
a exemplo do que fazem as grandes instituições mundiais, empresas de
comunicações, mídias e centros de informação, bibliotecas e museus. A digitalização e a disponibilização do conteúdo com livre acesso para o mundo
todo é uma das atuações do Cultne, transformando-o num importante banco
de dados.
Considerado vital ferramenta de difusão cultural para a comunidade
negra, o projeto — que inicialmente tinha como objetivo resgatar anos de
história afro-brasileira registrados em vídeo, recuperando, editando e organizando digitalmente as imagens, de modo a torná-las acessíveis ao público via
internet — dá um novo salto de qualidade ao produzir e veicular um programa
de televisão em uma emissora de TV no Estado do Rio de janeiro.
Com a presença de autoridades, personalidades, artistas e a comunidade negra carioca, o programa “Cultne na TV” foi lançado no dia 30 de
novembro de 2015 no Cine Odeon, na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro.
O programa é uma parceria da TV Alerj com o Acervo Cultne, que reúne um
grande conteúdo audiovisual de importantes momentos da História recente
dos afro-brasileiros. São momentos que retratam as manifestações culturais,
artísticas e esportivas. Trata-se de um material que contribui para o ineditismo do programa.
Divididos em dois blocos, com duração de 28 minutos, o “Cultne TV”,
dirigido por Filó Filho, tem o formato de entrevista em estúdio. O apresentador Ricardo Brasil e um convidado ficam cara a cara num papo envolvente.
O apresentador conduz a entrevista tendo como fio condutor a exibição de
vídeos em um tablet. São imagens em que o convidado aparece atuando em
algum episódio histórico, ou de fatos que tenham relevância para a história
de vida do entrevistado. A ideia é contextualizar a trajetória do personagem
e aprender com ela. O programa é direcionado a todo e qualquer público,
independente de classe social, raça, idade, religião e sexo. É uma atração que
vai dar a oportunidade a todos e todas de conhecer o passado para repensar
o presente.
Uma transformação radical aconteceu na paisagem global da mídia com
o advento da tecnologia, criando a mudança mais rápida que a indústria da
mídia experimentou, entre elas, a monetização da Internet e a tecnologia
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móvel. Em todo o mundo, jornais e revistas estão se encolhendo em um ritmo
extraordinário, com inúmeros jornalistas perdendo seus empregos.
O sistema Broadcast de rádio e TV não escapou, sofrendo com a perda de
receitas de publicidade e o desequilíbrio dos custos fixos. No entanto, como
o mundo se volta para o que será realmente uma economia de mídia abrangente, há oportunidades extraordinárias à frente, podendo definitivamente
impactar um novo cenário, garantindo a valorização da cultura afro-brasileira, o fomento à cultura de qualidade, possibilitando a interface com as mais
diversas camadas sociais e viabilizando a comunicação de empreendedores
de diversas comunidades como importante instrumento de conexão dos
vários segmentos sociais, podendo cada vez mais potencializar conteúdo,
unindo organizações, empreendedores, especialistas, para ampliar as perspectivas das novas gerações.
No entanto, o aproveitamento dessas oportunidades exige um novo
pensamento estratégico de atores institucionais sobre como o conteúdo
deva ser criado, embalado, distribuído, vendido e financiado. Nós acreditamos que estamos no caminho certo para que uma mídia negra possa se
fazer presente à altura do seu potencial histórico.

Som e imagem como resgate de uma memória e visibilidade
de uma cultura
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Tenho pesquisado as produções simbólicas, as produções artísticas e culturais que se lançam aos encontros interculturais para pensar o que acontece
aí nesses encontros, nessas conexões, nos limites. O que podemos pensar aí
nas conexões culturais? Naqueles pontos onde se encontram, onde colidem,
onde se conectam as histórias, o que surge aí? Aqueles pontos de contato
que nos oferecem elementos para en-tramarmos as diferentes histórias do
Brasil. Como fazer isso?
Nas ciências humanas e sociais, é a palavra a mediadora da relação dos
sujeitos com o mundo. Assim, tenho recorrido às narrativas, aos atos de fala
como possibilidade de vislumbrar as suas complexas dimensões e tentar
compreender aquilo que está em jogo quando as pessoas se narram, quando
narram o mundo, quando inventam personagens, quando se inventam. São
oportunidades de estudarmos como um sujeito encarna a memória coletiva
e os diferentes mandatos sociais. Como en-trama a sua vida em outras narrativas, como se faz protagonista ou coadjuvante daquilo que resulta dessas
novas tramas: outras narrativas.
Estou envolvido com memórias e narrativas de sambistas desde 1990,
registrando histórias para o “Puxando conversa”, um projeto que registrou
em vídeo e exibiu em locais públicos aspectos da vida e da obra de 49 compositores do estado do Rio de Janeiro.1
1

Programas do “Puxando conversa”: Disponível em: <http://www.museuafrorio.uerj.
br/?work=puxando-conversa>.
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Pretendo com esse texto recolher, nas histórias dos acontecimentos do
samba carioca, saberes produzidos cotidianamente quando das aventuras
destes homens e mulheres para se equilibrarem entre miséria e festa2. Saberes
das histórias vividas — ou inventadas como vividas, o que dá no mesmo — e
que talvez possam nos oferecer outras possibilidades para pensarmos como
nós negros fizemos/fazemos para sobreviver num mundo preparado para
os brancos.
Tanto no PC quanto na vida acadêmica, tenho tentado estudar os movimentos das memórias da vida de todos os dias. Memórias que atuam nas
respostas às circunstâncias, operando com aquilo que tem sido apreendido na
vida com outros. Memórias que tendem ao desaparecimento em função das
operações de modelos educativos que apostam na história única, na história
dos grandes personagens. Memórias que são subestimadas pela memória
ensinada, produzida pelas grandes narrativas de grupos hegemônicos.
A potência do trabalho com as memórias, com as narrativas da vida de
todos os dias talvez esteja na possibilidade de dinamização da nossa capacidade de ouvir e de contar histórias. Capacidade de ouvir e de contar histórias
sobre acontecimentos que nem sempre interessam às grandes narrativas.
Talvez esta seja uma das possibilidades de lutarmos contra aquilo que
Boaventura de Sousa Santos (2000) chama de desperdício da experiência.
De nos empenharmos no processo de criação autoral das nossas vidas, como
nos ensina Paul Ricoeur (2010). Capacidade de ouvir, contar e en-tramar
histórias, aprendendo a conectar as nossas histórias com as histórias que
ouvimos, com as grandes narrativas. Como aquisição de outras condições
para compreendermos o mundo.
Poderia dizer que a empreitada do Puxando Conversa é: ouvir e contar
histórias. Já os estudos que tenho feito sobre o seu acervo têm pretendido
en-tramar as narrativas dos compositores com outras narrativas, principalmente com aquelas que de alguma forma afetaram/afetam os negros e pobres
e que podem nos ajudar a compreendermos melhor as relações raciais no
Brasil e os “espaços” de encastelamento do racismo na sociedade brasileira.

2

“O que espanta miséria é festa!” Esta frase era usada pelo compositor Beto Sem Braço, e
usei como título de minha tese de doutorado no PROPEd/UERJ.
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Um começo...
Historicamente para grande parte das elites brasileiras, a população
negra apenas existe como persistência de um passado escravista que se quer
esquecer. Esquecer significa colocar uma pedra em cima das repercussões
desse passado. Passado que se atualiza no aprofundamento das condições
desiguais de vida de nós negros e afrodescendentes. Colocar uma pedra em
cima do assunto significa deixar as coisas como sempre estiveram. Colocar
uma pedra em cima do assunto é garantir que cada um fique onde está, que
cada um fique em seu lugar? E qual é o lugar do negro na sociedade brasileira?
Esta questão sempre visita, de alguma forma, o debate sobre possíveis
projetos civilizacionais realizado pelas nossas elites. Um debate que, por um
lado, cuida do nosso desaparecimento quando nós negros somos desconsiderados como sujeitos, como seres humanos e, por outro lado, em outras
situações, nos recoloca em cena como aqueles que seriam responsáveis por
todas as mazelas que supostamente impediriam a realização de qualquer
projeto de civilização.
No século XIX, estas questões cabiam no bojo de uma outra pergunta.
Uma pergunta que nos possibilitaria pensarmos no nosso projeto de nação.
Resumia-se assim a preocupação de muitos dessa época: “por que somos tão
atrasados?”. (Vianna, 2004, p. 63) Esta questão traz um diagnóstico que dá
conta do nosso fracasso como nação, certamente tomando como referência
a Europa. Esse fracasso inclui nosso componente cultural, marcadamente
atulhado, principalmente, de negros e de índios, embora estes últimos
tivessem presenças mais discretas e pudessem ser “confinados” a determinados espaços-tempos. A escravidão era/é o nosso mal-estar civilizatório.
Um componente civilizacional que nos daria dúvida sobre o que somos.
Monteiro Lobato, em 1931, dizia:
Não sabemos o que somos. Há tanta escora e espeque e amarrilho
de cipó na nossa estrutura social, que ninguém consegue ver claro
a forma do nosso edifício. Parece República e não é. Parece democracia e não é. Parece país e não é. Parece que está vivo e não está
(Sodré, 2000, p. 9-10).
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Entre as tentativas de regeneração desse nosso “desastre”, estão as providências de se adotar mão de obra estrangeira. Gente “adequada” para dar
novos “toques” à nossa constituição, ao desenvolvimento de uma produção
mais qualificada e, de quebra, segundo as teorias eugenistas, poderiam dar
conta de uma miscigenação que pudesse “embranquecer” o país.
As tentativas de se pensar um projeto de nação começam, então, antes de
mais nada, com um exame médico para descobrir nossas moléstias e curá-las.
É bem verdade que, de antemão, já se sabia do que padecíamos. Negros e
mestiços davam visibilidade a esta moléstia. Vê-los na paisagem urbana já era
um desagrado, pior ainda era aturar suas algazarras, suas formas de cultura.
Olavo Bilac (apud Reis, 2003), nosso poeta, indignava-se contra a presença
dos negros no centro da cidade recém-reformada, regenerada pelas reformas
urbanas que tentavam nos aproximar da Europa:
Num dos últimos domingos vi passar pela Avenida Central um carroção atulhado de romeiros da Penha: e naquele amplo boulevard
esplêndido, sobre o asfalto polido, contra a fachada rica dos prédios
altos, contra as carruagens e carros que desfilavam, o encontro do velho veículo [...] me deu a impressão de um monstruoso anacronismo:
era a ressurreição da barbaria — era uma idade selvagem que voltava,
como uma alma do outro mundo, vindo perturbar e envergonhar a
vida da idade civilizada [...]. Ainda se a orgia desbragada se confinasse
ao arraial da Penha! Mas não! Acabada a festa, a multidão transborda
como uma enxurrada vitoriosa para o centro da urbs [...] (p. 241).

Talvez o nosso grande poeta já considerasse consolidada a educação
promovida por e para um certo ordenamento da cidade, e aquele episódio
deveria ser compreendido como uma “indisciplina”, como uma transgressão,
como um problema de aprendizagem. Uma desobediência que causava indignação e, por certo, cobrava algum “reforço” nas ações pedagógicas da cidade.
A “passagem” de certos indivíduos — suas imagens, movimentações e sons
— pelo espaço urbano e a sua estranheza nos ajuda a recolocar a problemática
da sua aparência indesejada no espaço público (Arendt, 1995). As tentativas
de confinamento, de invisibilizar, de desconsiderar as suas existências na
vida pública brasileira. Para tanto, se “organiza” a ocupação e o controle
dos espaços materiais e simbólicos como forma de controlar os corpos que
Na cadência bonita do samba: outras possibilidades de viver
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podem circular nesses espaços: na cidade, nas artes, na ciência, no bom gosto
etc. Espaços que resistem às presenças de determinados sujeitos. É com este
cenário que o samba, como expressão cultural de origem negra, se insere na
vida da cidade.

Tramas, narrativas, en-tramas...
Tio Hélio3, como ficou conhecido o compositor Hélio dos Santos, ficou
cego pelo efeito do pó de cimento quando descarregava navios no cais do
porto do Rio de Janeiro. Trabalhou na construção do estádio Mario Filho,
o Maracanã, mas foi no samba que ele virou o orgulho da Serrinha. E, com
muita sutileza, com um samba feito em homenagem ao seu amigo Agenor
de Oliveira — o Cartola —, ele resume aquilo que tem sido uma tarefa do
samba desde o início do século XX: ser um dos fios da memória brasileira:
Sambista, desce o morro
e vem cantar as suas melodias
é você quem traz toda alegria,
à sua memória, cantando samba que é sua glória,
pois você foi quem nos trouxe toda alegria,
porque a cidade, antes vivia em nostalgia
e depois que o sambista desceu a cantar
a cidade deixou de chorar.
No dia da gravação do vídeo “Orgulho da Serrinha”, da série do “Puxando
conversa” (2004), depois de cantar o samba acima, Tio Hélio comenta: “mas
não é uma verdade? O pessoal do morro, quando desceu, a cidade ficou sendo
outra!”.
O samba, como sugere Tio Hélio, nos conta muitas histórias sobre as
diferentes maneiras de fazer que transformaram (e transformam ainda) a

3

Da família de dona Ivone Lara e Mestre Fuleiro, ligado à escola de samba Império Serrano,
no morro da Serrinha em Madureira.
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cidade, alterando seu “destino monocultural de civilização” sonhado por
uma elite branca.
Os versos das rodas de partido alto, as histórias narradas — que inclui aí
os sambas — são o ensejo de uma nova história, que desencadeia outra, que
traz uma quarta etc.; essa dinâmica ilimitada da memória é a da constituição
do relato, com cada texto chamando e suscitando outros textos (Benjamin,
1994, p. 13). Disto nos nutrimos, os seres humanos. Somos a constituição do
relato em pessoa. Essa trama que se fia e se tece dos intermináveis fluxos
narrativos, ensinando-aprendendo todo o tempo, em todas as redes educativas de que participamos. O samba tem-se dedicado a isso na trama das
nossas histórias, sendo os compositores os cronistas do cotidiano.
As palavras de Tio Hélio dão pistas dos processos de interação, de
socialização, de comunicação dos negros com o/no mundo dos brancos (e
dos negros com o/no mundo dos negros). As narrativas dos compositores
mesclam sotaques, corpos, tempos, espaços, ritmos e linguagens. Cadernos
de histórias — alimentadas por paixões, intrigas, mistérios e violências — que
vão sendo “escritos” a partir do samba e no samba. Histórias por onde transitam a alegria e a dor. Por onde transitam as glórias e as misérias humanas.
Um bom exemplo do samba como possibilidade de socialização está na
história do Catoni — nome artístico de Sebastião Vitorino —, a sua chegada
ao Rio de Janeiro com a família, vindos do sertão de Ouro Preto.
Segundo Catoni, quando chegaram foram morar em Jacarepaguá,
subúrbio do Rio de Janeiro. Catoni gostava de sanfona e tinha o hábito de
andar com uma foice, hábitos da sua vida no interior. Ele conta que sua interação com a cidade, com outros negros, se deu a partir da escola de samba
União de Jacarepaguá. Lá, observando, ele aprendeu a tocar tamborim.
Depois, tentou participar de uma roda de samba, lançando alguns versos
entoados em forma de calango mineiro. Aos poucos, Catoni foi achando,
no samba, uma forma de conhecer as coisas da cidade. Foi fazendo amigos,
aprendendo a compor e até aprendendo a arranjar namorada. Depois da
União de Jacarepaguá, é a Portela que vai acolhê-lo, anos mais tarde, para
viver novos laços e ampliar seu círculo de “com-vivência”. É na Portela que
ele se torna mais conhecido no mundo do samba e se imortaliza com o enredo
considerado por muitos como sendo um dos mais bonitos da história e que
levou a Portela ao campeonato de 1970: “Lendas e mistérios do Amazonas”.
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O samba como circuito comunicativo
Contam que no tráfico de escravos da África para o “novo mundo”, antes
de embarcarem, os prisioneiros deveriam dar sete voltas em torno de uma
árvore. Essa árvore era chamada de árvore do esquecimento. Os traficantes
acreditavam que seria muito ruim se os negros levassem para o novo mundo
referências materiais ou simbólicas que os mantivessem com um “pé na
África”. Como os negros embarcavam seminus, a única coisa que poderiam
levar era a memória. Para que isto não acontecesse, eles — os sequestradores — os submetiam a um ritual que consistia em dar voltas na árvore do
esquecimento para que fossem “zerados”, para que supostamente pudessem
apagar a memória (portanto, mais fácil de serem dominados), prontos para
uma “nova” vida no outro lado do oceano.
Tenho pensado o samba como uma criação, uma arte — como muitas
outras — que conectou as experiências dos negros em seus destempos. No caso
do Rio de Janeiro, o samba atuou de forma decisiva no processo de socialização dos habitantes da cidade — principalmente negros e não negros pobres
—, acolhendo e transformando as histórias cotidianas em resposta às diferentes e complexas exigências das circunstâncias. O samba como lampejos,
gretas por onde podemos vislumbrar movimentos de memórias. Memórias
em que o corpo foi empenhado e sua ativação, sua narrativa é feita do deslocamento gerado no encontro, na conexão desse corpo com a percussão. O
que acontece nesses encontros, nessas conexões? Corpo e percussão — canto,
música e dança — que também são narrações e evocações, por outras conexões: os diferentes tempos e as maneiras de vivê-los, no corpo/memória como
território da experiência, como sugere Exu. Narrações e evocações que, para
uma determinada comunidade narrativa (Benjamin, op.cit), falam de vários
sentimentos, tratam de muitas dores, produzem muitos efeitos, convocando
outras possibilidades estéticas, outras artes de viver.
Com relação à memória que deveria ter ficado na África, séculos depois,
a mesma metáfora da árvore — que por “estranhas coincidências” serve
também à ciência moderna como modelo para pensar a organização/
hierarquização do conhecimento — hoje serve de metáfora de acolhimento,
circulação e atualização das memórias. Memórias que atualizam acontecimentos passados e são usadas como respostas aos desafios de hoje. Memórias
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que se alimentam de encontros, de conversas, daquilo que foi pintando
os cabelos de branco, das vadiagens na sombra das árvores: mangueiras,
jaqueiras, salgueiros e tamarineiras4.
Estas árvores de agora são símbolos de voltas, no sentido contrário às
que foram dadas na África. Para dizer dessas novas árvores da memória —
guardiãs de alguns segredos/memórias contrabandeadas e atualizadas —,
vou trazer para cá trechos das letras de alguns sambas que nos mostram as
relações destas árvores com algumas escolas de samba, com alguns movimentos do samba.
Da Mangueira:
Quando piso em folhas secas / caídas de uma mangueira /
penso na minha escola / e nos poetas da minha “Estação
Primeira” /
Não sei quantas vezes / subi o morro cantando /
sempre o sol me queimando / e assim vou me acabando /
Quando o tempo me avisar / que eu não puder mais cantar /
as coisas do meu violão / da minha mocidade.
[ nelson cavaquinho e guilherme de brito ]

E sobre o Salgueiro:
Eu venho trazer o meu abraço / nos versos do samba que faço /
nos braços do meu cavaquinho / o samba não tem casa e nem
padrinho /
ele nasce de um carinho / que mora no coração /
por isso eu vim cantar noutro terreiro /
pra falar bem do Salgueiro em respeito à tradição /
Salgueiro não é cravo e nem é rosa /
é uma flor misteriosa de pureza e de paixão /
que nasce lá num morro da Tijuca /
4

A Mangueira é parte de uma já legendária tradição do samba carioca; a jaqueira é a árvore
símbolo da Portela, escola de Madureira; o Salgueiro representa o samba do morro do
mesmo nome, na Tijuca; a tamarineira é a árvore do Cacique de Ramos.
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há tanto tempo que nunca ninguém sabe quem plantou /
E assim Salgueiro vai / vestido de vermelho e branco ele sai /
parece que a cidade se enfeitou /
na alegria colorida feito um manto na avenida /
e que o carnaval bordou.
[ romildo e toninho nascimento ]

E, sobre a tamarineira5, dizem assim Bandeira Brasil e Zeca Pagodinho:
Lá, onde nós madrugamos / é o Cacique de Ramos /
onde o samba foi morar / procuro sombra que é pra do sol me
abrigar /
Tamarineira me dá / Tamarineira me dá /
abrigo que é pro sereno não me molhar / Tamarineira me dá /
Tamarineira me dá / o ecoar da poesia onde reina a magia /
naquele lugar / o prateado das folhas pela lua cheia a se derramar /
a primavera ao chegar / flores perfumam o ar / bate o tambor /
ecoa o cantar / inspiração pra compor / sempre que vou procurar /
Tamarineira me dá / Tamarineira me dá.
O samba está sendo aqui entendido como um circuito comunicativo, aproveitando-me da ideia que Gilroy (2001) põe em “movimento”. O autor usa
tal noção para tratar das questões dos negros espalhados pelo mundo e suas
dificuldades em decorrência do desterro, da dispersão, das descontinuidades
e deslocamentos. O conflito entre a fixação em uma terra “própria” ou a volta
a uma nação originária tem criado muitos problemas. Desta maneira, a dificuldade de pensar a questão do espaço, segundo Gilroy, é transposta quando
esse conceito é pensado em termos de um circuito comunicativo (op. cit., 20).
Segundo o autor, foi “o que capacitou as populações da diáspora, dispersas,
a conversar, interagir e mais recentemente até a sincronizar significativos
elementos de suas vidas culturais e sociais” (p. 20).

5

A planta recebeu um preparo espiritual baseado nas doutrinas do candomblé feito pela Mãe
Conceição, progenitora de Bira, fundador da agremiação.
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No caso do samba, o circuito comunicativo ajuda a pensar nos encontros,
nas negociações dos negros com os não negros e nas marcas destas negociações, deixadas como contaminação no terreno de um poder hegemônico.
A noção de circuito comunicativo ajuda a pensar na complexidade do samba
como circuito que tem possibilitado encontros intra/inter-raciais onde tem
sido possível um intenso movimento de identificações, de exclusões e de
trocas simbólicas. O samba, como circuito comunicativo, tem se mantido de
conversas entre grupos culturais e sociais diferentes. Os encontros interculturais, as interações sociais não significam a concretização do paraíso da
convivência, tampouco apagam as tensões, os conflitos e o racismo. Mas,
podem sim nos dar pistas das muitas ambiguidades, dos paradoxos e das
contradições da situação racial do Brasil.
Destas dificuldades/desafios do racismo brasileiro, um “enigma” ganha
aparência: por que o samba tem sido “considerado” um dos mais importantes patrimônios da cultura brasileira e essa importância não é estendida
aos compositores? Ou melhor, existe uma ‘consideração’, uma aceitação
do samba, mas que não se traduz em políticas concretas com relação aos
compositores. Por quê? O compositor Serginho Meriti (PC Mapa da Mina)
questiona: neste país, são tantos sambistas talentosos, mas só uns poucos podem
estar no mercado, por quê? Ele compôs o samba “Deixa a vida me levar”, que foi
a música mais executada (e cantada nos estádios, bares etc.) na conquista do
pentacampeonato da seleção brasileira de futebol, no Japão/Coréia em 2002.
Zeca Pagodinho gravou, fazendo ‘explodir’ a vendagem de discos no mercado.
Mas, apesar de todo esse sucesso, Serginho Meriti diz: em outros países, era pra
eu nunca mais me preocupar com a vida, minha e da minha família. Mas, daqui a
pouco, tenho que colocar outro samba, outro sucesso, pra ir sobrevivendo. Então,
talvez nem o samba seja realmente considerado como se supõe.
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Composição
Você se lembra, Surica, você era novinha e começou a trabalhar
[ fora,
a trabalhar lá embaixo, que a gente subia naquele “cinco e
[ cinquenta e oito”,
aquele trem que uma vez bateu e matou gente “pra chuchu”,
[ lembra?
Que a gente de manhã, quando ia fazer “gazeta” do trabalho,
chegava na Central — que era muita gente que faltava o serviço
[ na segunda-feira,
se reunia ali porque o bonde fazia ponto ali.
A gente juntava as marmitas todas
e íamos fazer piquenique em Paquetá, lembra?
[ jair do cavaquinho — pc “no cafofo da surica” ]

Um dia, eu estava decupando6 o programa do PC Escravo do bom samba
(1999), sobre o compositor Délcio Carvalho, e fiz uma associação que me
pareceu muito sugestiva. Délcio contava sobre a sua ligação com um certo
compositor da Império Serrano, sua escola. Dizia que esse amigo, de nome
Avarese, foi o responsável por sua rápida passagem pela ala de compositores
da escola de Madureira. O nome do Avarese veio à memória de Délcio pela
lembrança de um samba enredo desse autor. O samba tem o seguinte refrão:
“baleiro, bala / grita o pregão assim / da Central à Madureira é pregão até o
fim, oi...”7.
Antes de prosseguir meu trabalho com o depoimento do Délcio, comecei
a pensar sobre o enredo deste samba que fazia uma homenagem à Vedete que
fundara um teatro de revista em Madureira, nos anos de 1950, e pensar nas
repercussões possíveis desse fato para a vida de Madureira e da cidade como
um todo. Comecei a pensar na conexão que havia sido feita pelo compositor
entre a Estrela de Madureira e o enredo: o trem. Talvez pela importância
6

Uma espécie de transcrição, um mapeamento daquilo que está na fita de vídeo.

7

Samba enredo do carnaval de 1975: “Zaquia Jorge, Vedete do Subúrbio Estrela de Madureira”.
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desse meio de transporte, pela forte ligação do trem com a vida das pessoas
que vivem nos subúrbios. O trem também sempre foi uma referência fundamental do mundo do samba8. Foi a “mídia” que muitos compositores usaram
para divulgar seus sambas, que não tocavam nas emissoras de rádio. Assim
fez Paulo da Portela, Xangô da Mangueira, Jair do Cavaquinho, só para ficar
por aqui, pelo menos por enquanto. A Mangueira é a “Estação Primeira”
numa referência à sua localização, ou seja, a primeira estação depois que o
trem sai da Central do Brasil, de onde partem os trens para o subúrbio. Eu
poderia ficar aqui horas puxando exemplos da relação do trem com o samba.
Então, estava pensando nessa relação e me lembrei que a quadra da
Império Serrano, que fica na estação de Magno (Madureira), já fora “invadida” pelo descarrilamento de um trem mais ou menos no mesmo ano em
que a Escola homenageava a vedete Zaquia Jorge. Na hora me veio à memória
a notícia dada por uma emissora de rádio que eu ouvia no dia do acidente:
“composição invade a quadra da escola de samba Império Serrano!”.
“Composição”! Fiquei pensando naquela palavra. Achei muito interessante por ela ser usada para designar os carros de um trem, já que composição
também serve para designar uma obra — literária, musical etc. Composição
é também a designação da obra do sambista.
Achei que composição juntava as ideias de transporte, comunicação,
arranjos e era uma boa metáfora para as movimentações do samba. Ao
pensar em metáfora, lembrei-me de que além de uma figura de linguagem,
essa palavra “metáfora”, na Grécia, significa ‘meio de transporte’, e me
permiti uma aproximação com composição: seria ela — a composição — uma
metáfora-transporte dos deslocamentos, das mobilidades, das comunicações e das trocas simbólicas do/no samba? A composição — a vida dos
sambistas, as maneiras de compor, as parcerias e as audiências — seria os
trens que circulam pelos trilhos da nossa complicada alegoria civilizatória?
Representariam os desfiles, os duelos dos versos, dos compassos versus a
vida? Duelos de vida e de morte decididos na ‘purrinha’, usados para distrair,
acompanhar e produzir nossas viagens?

8

Não por acaso se comemora o Dia Nacional do Samba, a cada dia 2 de dezembro, no Rio de
Janeiro, com uma viagem de trem, partindo da Central do Brasil e indo até Oswaldo Cruz.
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Artes de fazer pela arte de dizer
Muitos compositores têm mantido um certo tipo de inconformismo,
subversão mesmo, a certos ordenamentos sociais. De alguma forma sempre
se voltam contra a condenação à miséria — tanto material quanto simbólica.
Uma das táticas de insubordinação está nas maneiras de usar as misérias
transformando-as em outras coisas. Das misérias existenciais mais profundas
às misérias cotidianas assumidas como as mais banais, o samba vai dando
mostras de como sua gente vai transitando entre uma e outra, sem pecado,
muitas vezes com ferimentos leves —, como diria o compositor Marcos Diniz.
Da poesia à violência, ao desagravo, ao prazer. Do flagelo, da falta de sombra
no chão — que é como Catoni e Sergio Fonseca falam de um sentimento de
inexistência tão presente, em certas circunstâncias —, seja pela saudade de
um amor ou de uma vida que não se teve. Histórias que cantam sobre as dores
que são atribuídas, indiscriminadamente, aos amores, às relações afetivas, às
traições, aos abandonos, às gafes, às malandragens e às coisas, supostamente,
mais banais do cotidiano. E que cantam, também, sobre o ridículo, o riso que
a miséria, às vezes, chega a causar. E esse riso não significa traço de imbecilidade, de afastamento, de desvio de uma consciência sobre tais misérias.
São maneiras de as desmoralizar, desmoralizando alguns dos seus efeitos.
Aliás, essa tem sido a tarefa do Trio Calafrio: transformar miséria em festa.
Gostaria de contar histórias de um dos membros do Trio Calafrio:
Barbeirinho do Jacarezinho. Ele contou-nos uma história a que eu dei o
título de “Milagre dos pães”. Vamos a ela. Contou que Morava em Bangu,
zona oeste do Rio de Janeiro. Estava desempregado e sem dinheiro, consequentemente, sua mulher e as duas filhas sofriam com a difícil situação. Para
ver se conseguia algum, pensou em ir ao bairro onde havia sido criado —
o Jacarezinho. Lá sempre havia uma viração: de servente de pedreiro, um
portão pra pintar, enfim, poderia ganhar algum trocado... Mas tinha apenas
o dinheiro da passagem. Quando ia saindo, sua mulher perguntou se ele não
deixaria dinheiro para comprar pão para as crianças. Ele coçou a cabeça,
olhou para as crianças e, compadecido, resolveu ir até a padaria, com o único
dinheiro que tinha. No caminho, pensava em como ia fazer para chegar ao
seu destino: pular o muro do trem, dar calote no ônibus, alguma coisa faria.
Chegou na padaria e se deu conta que havia uma confusão na fila do caixa.
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Vozes alteradas, curiosos que se aglomeravam... Tentando entender o que
estava acontecendo, aproximou-se e viu que uma senhora esbravejava com
o gerente da padaria. Mostrava um pão, aberto, com alguns fios de cabelo
dentro. Ao ver a cena, nosso personagem parou, coçou a cabeça, sorriu e disse
para si mesmo: “ganhei meu dia!”. Voltou pra casa feliz e fez o samba “Cabelo
no pão careca”, gravado por Zeca Pagodinho. O samba lhe possibilitou adiar
as preocupações com o pão de cada dia de sua família por um bom tempo. O
samba conta a história da seguinte forma:
Bolo na padaria, Maria pulava igual perereca
Pão, doces e broas viram peteca
pegaram o padeiro e quebraram a munheca (por quê?)
Porque encontraram cabelo no pão careca
Porque encontraram cabelo no pão careca
Sonho virou pesadelo
brigadeiro perdeu a patente
confeitaram o confeiteiro
com a massa de pão para cachorro-quente
Deixaram o gerente, um tal de Clemente
Sem uns cinco dentes e só de cueca
Porque encontraram cabelo no pão careca
Porque encontraram cabelo no pão careca.

Interrompendo essas narrativas para que surjam outras
Finalmente, gostaria de fazer algumas considerações sobre o “Trio
Calafrio”, mas que podem ser expandidas a muitos outros compositores. E
mais um samba da parceira:
Benza Deus, a comadre Mary Lu
Que já fez muita faxina pra gente grã-fina lá na zona sul
ganhou cacareco pra chuchu
Hoje ela é empresária, tem brechó na área de Nova Iguaçu.
Na cadência bonita do samba: outras possibilidades de viver
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Mary Lu tem de tudo em seu antiquário
sumiê, cristaleira, fogareiro e armário
peça de vestuário
pra quem não tem grana
ela é muito bacana — até faz crediário
Ela facilita qualquer transação
Mas se leva uma volta a nega vira o cão
ainda está pra nascer outra preta pra ter tanta disposição.
Em cadeira velha ela passou verniz
em gravura da antiga tirou cicatriz
deu um duro danado, sofreu um bocado
mas hoje ela tem filial e matriz
e aquele cafifa que lhe gavionava
Ela mandou às favas porque não venceu
Hoje está estribada, muito bem amada
e quem sabe sou eu”9.
Assim, Luiz Grande, Barbeirinho do Jacarezinho e Marcos Diniz armam
suas tramas.
O que me chama a atenção nesse samba (e em muitos outros): primeiro,
que eles engendram o “fantástico” numa situação cotidiana que, supostamente, não poderia ter nada de “fantástico” já que o fantástico é de outra
ordem. Ou seja, o samba atua na periferia dos palácios. Rouba os milagres
das exceções, dos santos, dos heróis míticos e distribui entre a gente comum;
depois, o “fantástico” dessa epopeia cotidiana recebe uma carga de humor
que lhe instala um ar de dúvida, de coisa corriqueira e, ao mesmo tempo,
de mensagem para poucos, os de ouvido apurado que sabem do que se está
falando, pois reconhecem os elementos do enredo e podem ouvi-lo de outras
formas.
Nesta composição — e em muitas outras —, os autores disponibilizam janelas para que possamos olhar as formalidades de suas práticas.
Remetem-nos às histórias “maravilhosas” onde o fraco atua burlando a
9

Samba de autoria de Luiz Grande, Barbeirinho do Jacarezinho e Marcos Diniz, gravado por
Zeca Pagodinho.
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realidade da ordem estabelecida. Re-criação dos “espaços maravilhosos,
utópicos que ocultam, escondem as armas do fraco dos destinos que lhes
reserva os fazedores de história, cultivadores da memória ensinada. Assim,
onde a historiografia narra no passado as estratégias de poderes instituídos,
essas histórias “maravilhosas” oferecem a seu público táticas que podemos
estocar na memória à espera de uma ocasião, de uma circunstância. Assim
vamos nos equilibrando entre a miséria e a festa!
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Dos modos de regulagem da visão:
a produção de espaço pela imagem no projeto

“meu bairro vale um filme”
marcio blanco

Hoje o espaço não é mais apenas um problema restrito ao campo da geografia,
disciplina que no senso comum ainda é associada à produção de mapas de
todos os tipos: mapas de estados, cidades e capitais; mapas de formação
geológica; mapas de distribuição populacional. De fato houve uma época
em que a geografia moderna e a confecção de mapas eram indissociáveis,
mas atualmente a cartografia constitui apenas mais uma de suas atividades.
Hoje, a geografia é uma disciplina transdisciplinar que, a exemplo da comunicação social, é atravessada por diversas áreas de conhecimento. Ainda que
isso torne difícil a tarefa de estabelecer seus limites, um axioma sob o qual é
possível unir uma vasta maioria de trabalhos de geógrafos contemporâneos
é o da “produção de espaço”. De forma bem resumida, esse axioma afirma
que o espaço “não é um recipiente onde ocorrem as atividade humanas, mas
é produzido por meio da atividade humana” (Paglen, 2010, p. 146). A emergência da categoria espaço confunde-se com a origem e desenvolvimento das
formas de mapeamento, mas, se consideramos que todo mapa é uma imagem,
o espaço também passa a ser um problema de estética. Isto permite pensar
o espaço junto a uma reflexão sobre o estatuto da imagem e suas formas de
produção e circulação no contemporâneo.
Para pensar o espaço em tal contexto, este artigo se apoia em uma análise
do projeto “Meu bairro vale um filme”. Trata-se de um projeto que estimula
moradores da zona norte do Rio de Janeiro a produzirem vídeos de curta
duração a partir da relação com seus bairros. O projeto aconteceu nos anos
de 2012 e 2013, tendo sido iniciado na região administrativa de Madureira e,
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no ano seguinte, ampliado seu alcance para a região de Irajá. As duas regiões
juntas reúnem dezenove bairros, um pouco menos de dez por cento do total
de bairros que o Rio de Janeiro possui. O primeiro aspecto de análise que
chama a atenção é o nome do projeto. Ele estabelece uma relação de causa
e efeito entre a produção de um filme e a menor unidade administrativa de
uma cidade, o bairro. Do nome também é possível apreender que essa relação
é constituída por um terceiro elemento, um sujeito qualquer que mantém
um vínculo estreito com o seu bairro, objeto do filme a ser realizado, o que
lhe permitiria afirmar positivamente “Meu bairro vale um filme”.
O site1 que abriga os filmes produzidos pelos participantes traz um texto
que situa essa produção em um contexto mais amplo, o do Rio de Janeiro:
O Rio de Janeiro hoje tem 160 bairros organizados em 33 regiões administrativas. Cada bairro possui características que marcam bem
sua identidade, transformando seu cotidiano em histórias. As oficinas de audiovisual “Meu bairro vale um filme” revelam um pouco
dessas histórias e personagens, através do olhar de quem melhor
pode contá-las: seus moradores.

O vínculo que o texto estabelece entre a produção dos filmes e a cidade
não é aleatório. Ele se dá por meio da escolha de duas regiões específicas onde
o projeto atua. Esse recorte é expresso no regulamento, onde é pedido aos
candidatos inscritos que comprovem sua ligação com as regiões administrativas de Madureira e Irajá por meio da apresentação de comprovantes de
residência em qualquer um de seus dezenove bairros. O site da edição de 2013
abriga vinte e nove vídeos distribuídos em duas sessões. Quatorze encontram-se na seção “vídeos Madureira” e outros quinze na seção “vídeos Irajá”.
Ao clicar na seção Madureira, por exemplo, um texto informa que a oficina
contou com a participação de moradores dos bairros de Rocha Miranda,
Turiaçú, Marechal Hermes, Honório Gurgel, Vaz Lobo e Madureira. A ideia
de cidade no projeto, então, está ligada à produção de imagens pelos moradores desses bairros.

1

Disponível em: <www.meubairrovaleumfilme.org.br>.
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José A. Bragança de Miranda, em seu texto “Geografias imaginárias da
Terra”, considera a origem do espaço como mítica. Bragança entende que
é preciso que advenha alguma coisa que permita criar o espaço, um intervalo. A ideia de “terra” surge como uma divisão onde se origina a experiência
humana. A Terra como presença, instalando todo um jogo de forças e possibilidades, cujos efeitos se prolongam até os nossos dias. Entre a Terra e os
humanos, interpõe-se um plano de imagens incessantemente trabalhado, e
esse processo é análogo à emergência do espaço. Portanto, imagem e espaço
teriam a mesma origem:
Essa divisão é da ordem da imagem. Tem uma natureza de imagem,
que se funda de maneira puramente material. Está em causa o que
excede absolutamente a posição, a pura materialidade da Terra,
ainda antes de ter nome. O nome e a imagem vêm sempre depois,
para a aligeirar, para pôr a distância. Mas trata-se de um processo
interminável (Miranda, 2008, p. 43).

Dessa forma o projeto “Meu bairro vale um filme” permite pensar a
imagem como constitutiva de uma noção de espaço da cidade, de um “outro”.
Mas em que ordem esse “outro” se inscreve nas imagens do projeto? Toda
uma construção discursiva que vai desde a escolha das regiões de Madureira
e Irajá, passando pelos critérios utilizados para seleção dos candidatos até a
metodologia de produção e difusão dos vídeos permite aferir que o projeto
busca fazer emergir imagens sobre esses espaços por meio de um modos
operandi. Em seu livro O destino das imagens, Jaques Rancière fornece bases
interessantes para pensar esse “outro” das imagens em um mundo saturado
delas. Em primeiro lugar, ele se opõe a uma teoria “midiológica” que identifica as propriedades da imagem com as de seu dispositivo técnico. Segundo
as bases dessa teoria, se poderia facilmente deduzir que não existiria mais
um “outro” da imagem em um mundo onde praticamente toda superfície
do globo terrestre já foi mapeada. Não é a essa relação — entre o que acontece em um outro lugar e o que acontece sob nossos olhos — que se refere
Rancière, mas das operações que determinam a natureza do que vemos,
“relações entre um todo e as partes, entre uma visibilidade e uma potência
de significação e de afeto que lhe é associada, entre as expectativas e aquilo
que vêm preenchê-las” (Rancière, 2012, p.11). Esse “outro” da imagem para
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Rancière se relaciona aos procedimentos que articulam o visível e o dizível
e regulam a relação entre o que compreendemos e o que advém da surpresa,
levando em conta a dupla poética da imagem: “testemunho legível de uma
história escrita nos rostos ou nos objetos e puros blocos de visibilidade,
impermeáveis a toda narrativização” (Rancière, 2012, p. 20).
É no jogo das distâncias que caracterizam a dupla poética da imagem —
ao mesmo tempo “expressão codificada de um pensamento” e “potência
de afecção de uma presença bruta que não se troca com mais nada” — que
vão ser produzidas as imagens do “Meu Bairro Vale um Filme”. Esse jogo de
distâncias guarda relação direta com o nome do projeto. Se o “Meu bairro vale
um filme”, o que no bairro vale ser filmado? Assumindo que existem coisas
que valem e outras não, como os procedimentos de produção e difusão dos
vídeos no projeto dão a ver as coisas que valem e ao mesmo tempo ocultam
aquilo que não se torna objeto de desejo? É nesse sentido que o projeto se
oferece como um lugar de regulagem entre as múltiplas possibilidades de
produção de imagem postas em jogo pelo projeto.
Em um dos polos da regulagem estão as muitas imagens produzidas sobre
os bairros de Madureira e Irajá. O site não traz referências que possam sugerir
algum recorte temático preferencial. Ainda assim, o projeto lida com o fato
de que essas regiões, em especial Madureira, frequentaram e frequentam de
diversas formas os veículos de comunicação da cidade, dentre eles a televisão
e jornais impressos, responsáveis em grande medida pela formação de um
imaginário sobre a cidade. Em outro polo estão as imagens latentes que formam
um repertório particular de cada participante a partir de sua relação com o
bairro, os lugares que frequenta, os caminhos que percorre para o trabalho, a
escola, as pessoas com quem convive, família, vizinhos. Se podemos definir o
projeto como um jogo, existem algumas condições definidas que vão tencionar
a relação entre os objetivos do projeto e a atuação dos participantes. Em
primeiro lugar, o objetivo de produzir imagens sobre determinados bairros.
Em segundo, a busca de uma garantia de que essas imagens serão produzidas
pelos moradores, atendendo ao seu desejo criativo. Em terceiro, as condições
de produção: tempo de gravação e edição, equipamentos usados, transporte,
acompanhamento pedagógico. E, por fim, a maneira como os vídeos são disponibilizados ao público. Em meio a essas condições, seus participantes irão se
movimentar operando a regulagem posta em jogo pelo projeto.
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Nesse sentido, o “outro” como espaço e imagem é análogo aos processos
de subjetivação no projeto pensado aqui a partir do campo conceitual trabalhado em conjunto por Gilles Delleuze e Guattari. Eles estão de acordo que a
subjetividade é produzida pelas redes e campos de forças sociais, ou seja, não
há sujeito a priori, mas processo de subjetivação. Para Guattari subjetivação é:
[...] O conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de emergir como território
existencial autorreferencial, em adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva (Guattari, 1992, p. 19).

O interessante desta concepção de subjetividade para este texto é a
possibilidade que oferece para pensar a relação entre produção do espaço e
imagem no contexto de suas condições de produção. O “território existencial” a que se refere Guattari diz respeito ao posicionamento do indivíduo em
meio a relações de alteridade que podem ser de ordem institucional, familiar,
jurídica, maquínica, afetiva etc. “Ela é um conjunto dos projetos e das representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de
comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos” (Guattari e Rolnik, 1996, p. 323). As condições de
produção dos vídeos do “Meu bairro vale um filme” impele os participantes a
se posicionarem diante delas, mas não determina como essas imagens serão
produzidas e organizadas, uma decisão que pertence em última instância
aos diretores dos filmes. Pode-se dizer que a relação entre as condições do
projeto e o desejo dos participantes provoca uma tensão análoga à relação
que regula a dupla poética da imagem. Se por um lado as regras colocadas
pelo projeto podem induzir seus participantes a produzirem imagens como
expressão codificada de um pensamento — não só a do projeto, bem como
das imagens dos bairros anteriores à experiência de produção dos vídeos
—, por outro a posição privilegiada que os diretores dos vídeos ocupam na
regulação dessa relação também estimula que se produzam imagens como
reflexo de uma potência de afecção. Em meio às relações de alteridade de
diversas instâncias que atravessam a produção dos vídeos, seus diretores
escolhem aquelas que irão fazer emergir imagens como representação das
regiões de Madureira e Irajá, mas também como representação de seus territórios existenciais.
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Esse posicionamento ou regulagem frente às relações de alteridade que
faz emergir o território existencial dos diretores e ao mesmo tempo produz a
imagem e o espaço de seus bairros é também uma operação de montagem nos
termos de Didi-Huberman. Assim como Rancière, ele vai acusar em outras
palavras o caráter ambíguo da imagem: “Criar ao mesmo tempo sintoma
(interrupção no saber) e conhecimento (interrupção no caos)” (Huberman,
2012, p. 214). Segundo Huberman, não se pode separar as imagens de sua
economia simbólica (as imagens estão sempre presas à palavra), nem de sua
relação com o real (as imagens devem ser compreendidas no contexto do
próprio ato que as tornou possíveis). Por isso, a montagem no projeto “Meu
bairro vale um filme” é aqui analisada em diferentes aspectos: a) na relação
entre palavra e imagem; b) na relação entre as imagens operadas no interior
dos filmes e entre eles; c) na relação entre os filmes e o público internauta
que teve acesso a eles no site depois que ficaram prontos e puderam escolher
seus preferidos.
O primeiro aspecto diz respeito à relação entre o dizível e o visível. Para
Rancière, a dependência entre uma coisa e outra é a primeira obrigação que
permite compreender o que é representação como modo específico da arte.
É uma dependência entre palavra e imagem. Nesse caso a palavra é essencialmente um fazer ver que “põe diante dos olhos” o que está distante no espaço
e no tempo. É também aquilo que organiza o visível segundo regras de causa
e efeito. Tomando Madureira como espaço para pensar essa relação, existe
uma série de imagens sobre a região veiculadas pela televisão e pelos jornais
que fazem com que Madureira seja vista de um certo modo por aqueles que
estão distantes da região no espaço e no tempo. Quando os participantes do
projeto são estimulados a pensar imagens sobre os bairros onde vivem, inevitavelmente vêm à mente essas imagens: Mercadão de Madureira, o Madureira
Esporte Clube, Quadra da Portela, o viaduto onde acontece o tradicional baile
charme. São imagens que surgem espontaneamente porque são pontos de
atração turística e costumam aparecer com frequência em matérias jornalísticas na imprensa e televisão. Por serem importantes polos econômicos da
região, esses pontos turísticos acabaram se firmando como imagens representativas não só para quem é de fora, mas para os próprios moradores. O
impacto dessa forma de dar a ver o espaço se fez sentir na escolha de muitos
dos participantes do projeto em falar do seu bairro a partir dessas imagens
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representativas. É o caso dos vídeos Do lixo ao samba e Orquestra sinfônica
do Mestre Bombeiro, que têm como pano de fundo de desenvolvimento dos
personagens a escola de samba da Portela.
Se uma das obrigações representativas é tornar dependentes palavra e
imagem, essas escolhas podem sugerir que nada de novo se acrescentou às
imagens de Madureira. No entanto, a regulagem entre palavra e imagem no
projeto tem o diferencial de ser trabalhada a partir da experiência dos moradores com os bairros onde moram. Junto às habituais imagens de Madureira,
somam-se aquelas fruto de uma relação insubstituível entre o realizador e a
região. Nesse sentido é interessante pensar a montagem não apenas como
gesto artístico. Trata-se de dotar o espaço de um sentido mais criativo produzido pela entrada de um elemento novo nessa relação, a possibilidade de
se criar imagens. É assim que é possível falar de um conhecimento através
da montagem. O gesto de produção de uma única imagem já é suficiente
para permitir que uma nova temporalidade adentre o recinto e interfira nas
imagens mentais existentes sobre as regiões contempladas pelo projeto,
fazendo ver a incompletude que existe em toda imagem. Em La Nave Va,
outro vídeo do projeto, a montagem é toda feita com imagens de arquivos
retiradas de filmes da história do cinema e legendas que remetem as imagens
a situações do cotidiano de Irajá, como as avenidas engarrafadas, os ônibus
lotados e enchentes em dias de chuva forte.
Essa relação singular entre o morador e o bairro certamente afeta a
produção dos vídeos no projeto, o que nos leva ao segundo aspecto da análise,
a relação entre as imagens. É onde a ideia de montagem em Huberman se faz
mais visível, uma vez que ele faz um paralelo entre a operação de montagem
no cinema e a montagem como produtora de conhecimento. Para esse autor,
mesmo uma única imagem fotográfica é resultado de uma operação de
montagem, pois ela “torna visíveis as sobrevivências, os anacronismos, os
encontros de temporalidades contraditórias que afetam cada objeto, cada
acontecimento, cada pessoa, cada gesto” (Huberman, 2012, p. 212). Em Imagens
apesar de tudo, Huberman faz uma distinção entre imagens justas e injustas
de acordo com a relação construída entre elas na montagem. Para ele, há um
modo de montagem que gera apenas clichês visuais — imagens injustas — e
outro que gera imagens que “ardem” — imagens justas —, resultado de uma
verdadeira experiência com o objeto. Segundo essa distinção, a intensidade da
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montagem é proporcional à capacidade de transformação conferida a uma
imagem em contato com outra imagem, o que o autor vai chamar de “arte de
tornar a imagem dialética”. Esse julgamento leva em conta a montagem no
interior da obra, seja uma fotografia, uma instalação ou um filme.
Os filmes do “Meu bairro vale um filme” se dirigem a um público externo
ao projeto. São vinte e nove vídeos que após serem finalizados foram colocados à disposição do público internauta para votação no site do projeto.
Cada um foi realizado por um participante com auxílio de um orientador,
cuja função foi dar um suporte em todas as fases, desde a elaboração da ideia
até a edição final. Os vídeos apresentam diferenças marcantes entre si na
temática e na forma. Enquanto alguns optaram pela forma documental,
outros escolheram a ficção para narrar suas histórias. Praticamente todos
os filmes assumem modos de montagem convencionais que demarcam bem a
diferença entre essas duas formas. Tais escolhas se inscrevem em um regime
representativo que faz uma clara separação entre o gênero ficcional e documental. Nele, a ficção não teria compromisso com a realidade, sendo apenas
uma ordenação de acontecimentos segundo uma lógica causal. Por sua vez,
caberia ao documentário a função de mostrar a verdade, sem artifícios, uma
lógica que foi responsável por intensos debates no cinema sobre a melhor
maneira de captar o real. No regime representativo, a montagem pressupõe
um espectador fixo, ideal, a quem ela se dirige. É assim que, por exemplo, em
Dinheiro já, a ficção orienta o desdobramento ordenado de ações segundo
uma lógica interna ao filme. Uma mulher à procura de emprego anda com seu
filho pelas ruas próximas à estação de trem de Madureira. Ela recebe algumas
negativas até que uma comerciante lhe acena com uma oportunidade de
trabalho. Em outro vídeo, Musicalmente Irajá, a forma documental é escolhida
para registrar depoimentos de músicos da região, ente eles, o próprio diretor.
No entanto é importante observar que essas imagens não estão sujeitas
apenas à montagem no interior de um único filme, nem possuem como
destino um público ideal. O espaço de Madureira é produzido por quinze
filmes diferentes entre si que podem ser vistos no site do projeto em qualquer ordem por um público indefinido, ou seja, a maneira como os filmes
são disponibilizados permite a montagem dessas imagens sob uma lógica
imponderável, pois diz respeito à maneira como cada observador visualiza as
imagens enquanto navega pelo site. Então como é possível avaliar de antemão
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o efeito da montagem se as imagens do projeto estão livres para circular pelos
mais diferentes lugares e atingir os mais diferentes públicos? A busca por um
determinado efeito, seja ele justo ou injusto, só pode pressupor um observador ideal, caso contrário é apenas um discurso que justifica a si mesmo. Além
disso, um efeito de montagem só pode ser previsto no interior de uma ordem
imutável, como é o caso da montagem de um filme, onde a justaposição de
imagens não se altera independente do lugar por onde ele circula. Portanto, o
efeito de montagem, sua intensidade, não pode ser avaliado tomando como
partido apenas a obra. Ele deve levar em conta também o observador e a relação
que este estabelece com o filme em cada lugar por onde ele circula.
Esse outro componente da regulagem diz respeito ao público. No regime
representativo, a dupla poética da imagem confere à relação entre público
e obra um caráter ambíguo. Ao mesmo tempo em que as ações dos seres
fictícios da imagem obedecem a uma lógica interna à obra que os torna independentes de qualquer julgamento de existência, eles também são seres de
semelhança, cujas ações devem ser compartilhadas com o público. Na ficção,
a organização de ações tem por efeito produzir uma relação de inteligibilidade
entre a obra e o público, ou seja, a razão que conduz a montagem de imagens
na obra prevê um determinado efeito sobre o público. Embora essa razão
no regime representativo seja autônoma, uma vez que ela só presta contas
à lógica interna da obra, certamente ela estabelece uma relação de analogia
com as razões que levam o público a se identificar com os acontecimentos da
história. É essa a semelhança que o regime representativo produz, uma semelhança que não é meramente efeito da vontade do artista, mas uma operação
que atinge ao mesmo tempo o polo da criação e o da recepção. Ambos são
efeitos de uma mesma lógica, ou, dito de outra forma, de uma mesma razão
histórica e social. Essa regulagem é a que leva muitos participantes da oficina
a querer falar de seus bairros a partir de imagens plenamente aceitas pelo
público em geral, tanto o que vive nos bairros, quanto aqueles que vivem
distante deles. Esse “outro” da imagem é o “mesmo” na lógica representativa.
É essa lógica que regula até hoje o uso de imagens no jornalismo, é também
a mesma que gerou a criação do gênero no cinema industrial norte-americano. De onde se apreende que a regulação do regime representativo está
intimamente ligada com os poderes que controlam a circulação de discursos
em uma sociedade.
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Esse controle que gera a semelhança possui uma dimensão espaço-temporal, como bem aponta Walter Benjamin em seu texto “A doutrina
das semelhanças”. Benjamin se refere à mimese como uma faculdade de
produzir semelhanças inerentes ao ser humano presente desde os tempos
antigos. Ele cita como exemplo dessa faculdade o modo como a astrologia
faz uma analogia entre os acontecimentos na terra e as posições dos astros
no céu. A leitura dessa analogia não é fortuita, ela obedece a um conjunto de
convenções que tem por base a observação da regularidade dessas correspondências ao longo do tempo. É nesse sentido que para a astrologia é possível
ler o destino do homem nos astros no momento do nascimento, pois a singularidade desse acontecimento se submete a uma regularidade temporal que
é cíclica. Da mesma forma podemos dizer que no regime representativo a
correspondência entre imagem e fenômeno também obedece às convenções que regulam essa distância. No entanto, a dimensão espaço-temporal
dessa correspondência é da ordem da linguagem e da história. Embora
para Benjamin a linguagem ainda mantenha uma ligação com a faculdade
mimética dos tempos antigos, o tempo nela passa a ser percebido como uma
construção operada no seu interior sob uma ideia de progresso que aponta
como uma flecha para o futuro. No regime representativo, a razão histórica
que regula a relação entre o ordenamento de signos e o público é o resultado
de um jogo de saber que se constrói em um espaço-tempo determinado e que
precisa a todo momento ser recuperada para que seus efeitos se perpetuem.
“A ideia de um progresso da humanidade é inseparável da ideia de sua marcha
no interior de um tempo vazio e homogêneo” (Benjamin, 1996, p. 229).
Nesse sentido é preciso pensar hoje a lógica que rege a dupla poética
da imagem dentro de um regime de visibilidade tomado por dispositivos
de captura e difusão de imagem. A integração de câmeras de fotografia e
vídeo a telefones celulares, palmtops, associada à profusão de plataformas
digitais de compartilhamento de conteúdo, tornou possível uma ampla
produção e circulação de imagens de toda ordem. Esse é um fenômeno que
foi se desenvolvendo ao longo do século XX e início deste, acompanhando
as pesquisas tecnológicas que permitiram o surgimento de aparelhos de
captação e difusão de imagem cada vez menores e mais baratos. É um fenômeno que, embora ainda mantenha forte vínculo com a lógica do consumo
e suas transformações no sistema capitalista, teve o claro efeito de abalar a
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percepção do senso comum sobre os modos de funcionamento da imagem.
Um desses efeitos diz respeito à lógica que separa a razão da ficção e razão
dos fatos históricos. Essa fronteira torna-se indefinida na medida em que
é possível ter acesso ao mesmo fenômeno sob lógicas diferentes, quando
mais o fato se torna um fenômeno de massa das redes sociais. É o caso dos
acontecimentos que se oferecem aos mais diferentes discursos não mais
restritos ao controle das organizações de mídia, mas possíveis de serem
produzidos por qualquer um que se disponha a abordar o assunto nas redes.
Essa fragmentação da possibilidade de discurso torna evidente o caráter de
construção da imagem, algo que até o predomínio da imprensa escrita era
mantido sob um falso verniz de imparcialidade. Como afirma Rancière, hoje
“escrever a história e escrever histórias pertencem a um mesmo regime de
verdade” (Rancière, 2009, p. 58). Diante dessa evidência, é cada vez mais
comum que a percepção sobre a imagem aconteça em um regime de visibilidade que enxerga na imagem o seu caráter de arquivo, em detrimento daquele
que enfatiza o seu caráter documental. O real para ser pensado não deixa de
demandar uma montagem, mas esta se torna cada vez mais um exercício
ativo de um observador que não pode ser situado em um lugar fixo, uma vez
que sua condição é a do movimento permanente.
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Nos quintais da Casa do Artista
Independente1
flávio lima

A cidade do Rio de Janeiro parece carregar o enorme fardo de ter sido a capital
da República durante séculos. A afirmativa é produto de uma observação do
território em seus vários aspectos: na estrutura econômica, política e, sobretudo, na estrutura social. Do ponto de vista histórico, é preciso destacar que
a cidade se desenvolveu a partir do modelo escravista. E com o fim da escravidão no século XIX, o intenso êxodo rural despejou na capital um imenso
contingente de mão de obra despreparada para o capitalismo industrial que
se instalava por aqui.
Interessante também é o fato de a formação do operariado se dar através
de imigrantes europeus, muito mais do que a população de origem africana,
que não ocupará durante décadas nenhum lugar de destaque na linha de
produção industrial. Em se tratando de cultura, é visível a diferença que
se estabelece entre os diversos grupos étnicos que ocupam o território, os
costumes europeus e os costumes africanos, os saraus dos salões aristocráticos e as rodas de samba dos terreiros e dos cortiços. É óbvio que a disposição
desses segmentos culturais no território e na pirâmide social da cidade é
distinta. Uns no centro, outros na periferia. Uns no topo, outros na base.
O modus vivendi definido geográfica e socialmente a partir do início do
século XX, com o advento da industrialização e da urbanização, foi aos poucos
incorporando características comportamentais impostas pelo capital industrial, que no caso do Rio de Janeiro tornaram-se marcas indeléveis.
1 Baseado na apresentação no III Seminário Afro-carioca: Nos Quintais da Grande Madureira,
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro — UERJ —, em 28 de novembro de 2014.
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O que se pretende discutir aqui é de que maneira o poder público interage
com os inúmeros grupos fazedores de cultura da nossa cidade. A questão
fundamental que nos deve levar a uma reflexão é: não podemos perder de
vista a característica social do país, no geral, e da cidade, em particular.
Trata-se de uma sociedade capitalista, organicamente dividida em classes
sociais, cada uma com seus interesses. Alguns deles são complementares,
simbióticos até. Outros completamente distintos e divergentes. Neste
sentido, cabe ressaltar que o poder público, prioriza interesses de pequenos
e poucos grupos, na maioria das vezes. No caso das políticas públicas, que é a
questão aqui abordada e discutida por nós, salta aos olhos a discrepância no
que diz respeito à distribuição de recursos, equipamentos e todos os outros
aspectos que tangenciam a produção cultural da nossa cidade.
Para entendermos melhor o que se está questionando nesta discussão,
eis um exemplo da distribuição de equipamentos culturais na cidade do Rio
de Janeiro:
[ teatros municipais ]
Espaço Cultural Sergio Porto — Humaitá; Teatro Municipal Café
Pequeno — Leblon;
Teatro Municipal Carlos Gomes — Centro; Teatro Municipal Maria
Clara Machado — Gávea; Sala Municipal Baden Powel — Copacabana; Teatro Gonzaguinha — Centro; Teatro Ipanema — Ipanema;
Teatro Municipal Zienbinski — Tijuca.
[ centros culturais ]
Centro Municipal de Artes Calouste — Centro; Centro Cultural
Municipal Laurinda Santos Lobo — Santa Tereza; Centro Cultural Municipal Oswaldo Viana Filho — Flamengo; Centro Cultural
Municipal Parque das Ruínas — Santa Tereza; Centro Cultural
Municipal Dyla Silvia de Sá — Jacarepaguá; Centro Municipal de
Referência da Música Carioca Arthur da Távola — Tijuca; Centro
Municipal de Arte Hélio Oiticica — Centro; Centro Cultural João
Nogueira — Méier;
[ museus ]
Memorial Municipal Getúlio Vargas — Glória; Museu Histórico do
Rio de Janeiro — Gávea; Museu de Arte do Rio (MAR) — Centro.
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São nove teatros municipais e, apenas um na zona norte, se considerarmos a Tijuca como zona norte e subúrbio. São oito centros culturais,
dos quais apenas dois estão na zona norte. No último item, a discrepância é
gritante. Nenhum dos museus localiza-se na zona norte. A partir da leitura
dessas informações, fica claro que há uma concentração de equipamentos
culturais municipais muito grande nas áreas nobres da cidade, como centro
e a chamada zona sul. Devemos considerar esta questão como uma opção do
poder público. Maiores investimentos onde o retorno é maior, pelo menos
em tese. Isso tudo visto através das lentes do livre mercado, ou seja, é a lógica
capitalista.
O quadro descrito aqui não é novo. Desde muito tempo, a produção
cultural do subúrbio carioca resiste aos trancos e barrancos, na busca por
espaço no cenário da cidade. Muitos movimentos culturais independentes
nasceram, morreram ou foram substituídos por outros. Alguns de extrema
importância, outros nem tanto, mas todos, sem exceção, procurando de
alguma forma produzir arte de qualidade e excelência: em clubes, bares, botequins, fundos de quintais ou mesmo na rua, em praças públicas. Os fazeres
culturais sempre se fizeram presentes, independentemente do apoio ou da
chancela do poder público. É claro que a produção cultural e as manifestações desta produção não estão restritas aos equipamentos municipais.
Existem inúmeros espaços culturais independentes na zona norte da cidade.
O que nos interessa efetivamente é como criar mecanismos de divulgação e
viabilizar a continuidade desses espaços independentes e sua incorporação
definitiva no mapa oficial da cidade, uma vez que eles são fundamentais para
a população carioca, não só para uma região determinada, seja ela centro,
zona sul, zona norte ou zona oeste.
As áreas mais carentes de acesso à cultura, sempre se mobilizaram no
sentido de ter um lugar nos meios de comunicação e, dentro das possibilidades, foram criando uma mídia própria, como jornais locais, rádios
comunitárias, TVs na web, e redes sociais. Já que esta população não é
proprietária dos meios de comunicação de massa, ela pouco se vê representada na grande mídia e, quando isto acontece, é de maneira estereotipada,
muitas vezes beirando o exótico.
É digno de nota também o aspecto geográfico de nossa cidade. O sítio
urbano do Rio de Janeiro é parte de um painel natural, caracterizado por
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um relevo denominado “mar de morros”. A cidade, propriamente dita,
possui um desenho geomorfológico, constituído por uma extensa e estreita
planície, ladeada pelo oceano Atlântico e uma grande cadeia de morros. Esta
geografia tão peculiar, aliada às questões demográficas e históricas, em um
determinado momento do século XX, separa a população das classes abastadas daquelas desfavorecidas. Os herdeiros dos barões do café e dos novos
burgueses industriais, a princípio, vão ocupar as áreas planas do centro. E
aqueles que não compunham as classes dominantes foram ocupar os morros.
Talvez, produzindo no imaginário de muitos a reedição dos quilombos. Por
serem oriundos de grupos étnicos diferentes, segundo alguns pesquisadores,
evoluem através de diferentes ritmos e maneiras de expressar sua cultura
musical, indumentária, culinária e muito mais, embora a matriz seja a mesma.
Assim, a cidade vai crescendo do centro para o subúrbio em um processo
conhecido como povoamento linear, ao longo da estrada de ferro Central
do Brasil. Somente a partir da derrubada do Morro do Castelo, para a construção do Aterro do Flamengo, é que ganha força a ideia de zona sul como
área nobre, ocupada pela burguesia. Também ali na zona sul, proliferam-se
favelas pelos diversos morros da região. Nelas, inevitavelmente, vão se juntar
belos e vários ritmos nordestinos, trazidos pelos migrantes, com o samba
e o choro, considerado por alguns o nosso jazz. Esses fatos não podem ser
simplesmente empurrados para debaixo do tapete.
A variedade rítmica de nossa gente se manifesta desde sempre através das
várias vertentes do samba, do jongo, da folia de reis, do baião, do maxixe e de
tantas outras manifestações culturais. São muitos e diferentes os tambores
cariocas sustentando cantigas, cânticos e canções, desde os terreiros do
Catumbi, até as serras de Madureira, Irajá e tantas outras. É nesse contexto
que a Casa do Artista Independente traz o seu tambor, juntando-se a todas
as batidas do subúrbio carioca, na tentativa de mobilizar o maior número de
pessoas para uma causa legítima e, portanto, merecedora de apoio. Nosso
tambor é nossa voz, nosso instrumento de comunicação e muito mais. É a
vontade de ver um povo historicamente marginalizado passar a ser protagonista de sua própria história. É direito de nossa gente ser sujeito do seu
processo de crescimento e desenvolvimento social, econômico, cultural e
político; só assim será possível resgatar a autoestima de nossa gente, não
apenas nos grandes desfiles momescos, mas ao longo de toda sua existência.
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A Casa do Artista Independente (CASARTI) teve sua origem em um movimento denominado “Projeto Cantoria”, ao final do ano 1988. Neste ano, o
projeto realizou a I Mostra de Músicos Independentes em uma casa de shows
no bairro de Madureira. A partir daí, várias reuniões e discussões foram realizadas, visando à criação de uma rede de projetos culturais no subúrbio do
Rio de Janeiro capaz de escoar a produção cultural dos artistas envolvidos.
A CASARTI precisava, além de ser um conceito, de um espaço físico para
fincar raízes. Então, em 2006, é inaugurado um espaço em Vista Alegre, na
zona norte do Rio de Janeiro. A casa tem como proposta oferecer ao artista
independente, condições técnicas e de infraestrutura para que vários
segmentos da arte e cultura possam ser desenvolvidos e apresentados.
O primeiro parceiro da casa foi o cineclube Subúrbio em Transe, que é
uma homenagem ao cineasta Glauber Rocha. Esta parceria veio contemplar
um antigo projeto da CASARTI, que era ter em sua sede um cineclube. Através
do professor e cineasta Luiz Cláudio Mota Lima, que precisava de um espaço
para sediar a sua produção, concretizou-se a parceria. Passamos então a ter
sessões mensais na sede da CASARTI. Vale lembrar que, ao longo dos anos, o
cineclube produziu vários filmes, entre os quais destacamos: os longas-metragens Alma Suburbana, de Luiz Cláudio Mota Lima e Hugo Labanca (filme
distribuído pela Secretaria Municipal de Educação nas Escolas Municipais
do Rio de Janeiro como material paradidático), e CASARTI — O filme, de Luiz
Cláudio Mota Lima (prêmio de melhor filme pelo júri popular, no Festival
Internacional da Cufa, realizado no CCBB); os curtas-metragens O Sol e a
Chuva (menção honrosa no Festival Câmera Mundo em Roterdam), A Turma
dos Planetas Episódio 9: Quero ser um planeta (filme destaque no Festival
Pequenos Cineastas), ambos de Laura Lima, e No Limite do Horizonte, de Luiz
Cláudio Mota Lima (melhor filme na Mostra Cinema da Gema do Festival
Visões Periféricas). É de fundamental importância destacar o apoio irrestrito
de cineastas como: Eric Rocha, Cavi Borges, Antonio Ernesto, Clementino
Júnior, Ricardo Rodrigues, entre tantos.
No ano de 2008, a CASARTI torna-se Ponto de Cultura, chancelada pela
Secretaria de Cultura do Estado e pelo Ministério, da Cultura. Nesta etapa,
vários cômodos da casa encontravam-se funcionando, a saber: uma pequena
biblioteca para consultas; uma sala de aula para vinte alunos, onde se desenvolvem cursos preparatórios e aulas de reforço escolar e oficinas de áudio
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e vídeo; e um auditório para 40 pessoas, para exibição de filmes, shows de
música, esquetes teatrais e afins. A partir do momento em que a CASARTI
tornou-se um Ponto de Cultura, entendemos que seria necessário entregar
à população os eventos desenvolvidos naquele espaço. Assim, realizou-se,
entre outros, um grande show com a participação de vários artistas locais,
tendo como atração principal o cantor e compositor Claudio Nucci, reunindo
mais de 800 pessoas na rua Ponta Porã, em Vista Alegre, em frente à antiga
sede da CASARTI. Embora chancelada por órgão oficial, fica clara a imensa
dificuldade de um centro cultural independente no Rio de Janeiro sobreviver
com suas ações. Trata-se de um trabalho hercúleo de formação de plateia e
neste sentido, há que se estabelecer estratégias de comunicação próprias, direcionadas a um segmento da população acostumado a uma produção cultural
descartável e ao mesmo tempo massificante. Ao contrário disso, a Casa do
Artista Independente optou pelo viés do pensamento crítico, da produção
coletiva do conhecimento e pela transformação do território através da arte,
cultura e educação. Era, portanto, de se esperar que o caminho a seguir tivesse
várias pedras, de formas e tamanhos diferentes, quase intransponíveis. Mesmo
assim, conseguimos realizar inúmeras ações com grande êxito.
É preciso destacar que as ações desenvolvidas pela CASARTI, foram realizadas graças à capacidade de articular parcerias com vários equipamentos
culturais e coletivos, bem como: Coletivo C4, cineclube Subúrbio em Transe,
Lona Cultural João Bosco, Projeto Suburbagem, Velha Guarda Musical de
Lucas, Escola Municipal Maria Baptistina, Blog Linhas de Fuga, Edições
Malungo, Corredor Cultural do Samba de Lucas, Arena Chacrinha, em Pedra
de Guaratiba, Lona Terra, em Guadalupe, Movimento Vista Alegre Mais
Verde, Cinema de Guerrilha da Baixada, entre outros. Precisamos destacar,
também, o nome de duas pessoas que nos ajudaram muito na concretização
e na sobrevivência da Casa do Artista Independente. São elas: o grande e
saudoso compositor Luis Carlos de Vila e o professor Adair Rocha.
Agora, ressaltamos algumas de nossas ações:
– I Fórum de Políticas Públicas do Subúrbio, neste evento, contamos com a presença de inúmeros coletivos locais, representando rádios comunitárias, jornais de bairro, cineclubes, grupos
de dança, hip hop, rap, funk, MPB, artes plásticas e fotografia,
além de representantes da Secretaria Municipal de Cultura.
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Este Fórum é, atualmente, a base da tese de mestrado de um integrante do Projeto Suburbagem, para a UFRJ.
Painel de Políticas Públicas para o Subúrbio. Neste Painel, reuniram-se mais uma vez, representantes de coletivos de cultura de
várias regiões do subúrbio, além de produtores culturais, artistas
e Pontos de Cultura, onde foram apresentadas várias propostas
de democratização na distribuição de verbas, através de editais
específicos para as áreas de planejamento da cidade a serem enviadas à Secretaria Municipal de Cultura.
I Mostra de Cinema Suburbano: Mostra realizada pelo cineclube
Subúrbio em Transe, no Ponto Cine em Guadalupe. Nesse evento, contamos com a presença de vários cineastas independentes,
cineclubistas e do consagrado cineasta Nelson Pereira dos Santos.
Projeto “Mulheres que cantam homens”: cantoras interpretam
canções de compositores consagrados, tendo como foco os letristas e a presença dos mesmos para uma conversa com a plateia
antes do show. Eis algumas edições:
Show Natureza das Mulheres, com as cantoras Bia Lopes e Áurea Miquelino (em duas apresentações), homenageando o poeta
Sergio Natureza, autor de vários sucessos, nas vozes de Elis Regina, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, entre outros.
Em Cantos do Maranhão — com a cantora Bia Melo, em homenagem ao poeta e letrista Salgado Maranhão, autor de vários sucessos, nas vozes de Elba Ramalho, Ivan Lins, Alcione e outros.
Projeto “Flávio Lima convida”, com edições mensais — Entrevistas com artistas de teatro, cinema e MPB, onde acontecem
pocket shows e alguns workshops. Nas várias edições, o projeto
contou com artistas como: Victor Biglione, Tunay, Hyldon, José
Araújo, Bia Lopes, Antonio Carlos Mariano, Áurea Miquelino,
Wilson Rabelo, Salgado Maranhão, Sergio Natureza e outros.
Fórum da Feira — Evento realizado na feira-livre do bairro, onde
são oferecidas várias atividades culturais e artísticas como: exibição de vídeos, oficina de artes plásticas para crianças e shows
de MPB, onde os artistas locais interagem com a população e os
feirantes.
Projeto “Toca que eu te escuto”, do Coletivo C4 — Apresentação
de bandas de rock autoral, performances, poesia e vídeos de bandas alternativas, com edições mensais.
Projeto “Jazz pras nove”, com edições mensais — música instrumental com o trio formado por: Gil Santos, Wa Oliveira e Paulo
Cesar Farias.
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– MPB de Mesa — O público e os artistas reúnem-se em torno de
uma grande mesa, onde cantam clássicos da MPB. O público traz
instrumentos variados e interagem com os artistas cantando, tocando e trocando ideias.
– Lançamento de livros: Abrimos espaço para poetas independentes lançarem suas obras, para citar alguns: A próxima vítima — de
Altair dos Santos; Confissões descontínuas de uma mente confusa —
de Fabio Rodrigo Penna; Ela, o cigano e o lobo e Rastros de chama,
de Eloisa Darsk.

Todos os projetos contam com suporte técnico de um home studio onde
são editados os vídeos e os áudios das ações desenvolvidas dentro e fora da
CASARTI.
É de suma importância ressaltar que a Casa do Artista Independente não
tem a intenção de se arvorar em ser a voz dos produtores e centros culturais do subúrbio. Mas, como vimos anteriormente, há que se fazer uma
reflexão sobre o estado de penúria em que vivem os que fazem cultura na
região, seja por falta absoluta de recursos, seja por razão dos editais ou burocracia. Então vejamos: A divisão territorial do município do Rio de Janeiro
por áreas de planejamento (APs) configura-se da seguinte forma: Área de
Planejamento 1 (Centro, São Cristóvão, outros); Área de Planejamento 2
(Tijuca, Botafogo, outros); Área de Planejamento 3 (Pavuna, Ramos, outros);
Área de Planejamento 4 (Jacarepaguá, Barra da Tijuca, outros); Área de
Planejamento 5 (Santa Cruz, Guaratiba, outros).
Esta divisão por APs deixa claro que a população absoluta das cinco
áreas de planejamento apresentadas, segundo dados do IBGE de 2010, era
de 6.323.037 habitantes. Conclui-se então que a AP3 que abrange 77 bairros,
de um total de 155, representa 49,67% do total de bairros e cerca de 1/3 da
população total do município. Esta região ressente-se da falta do Estado,
sobretudo, na área de produção cultural. É bem verdade que algumas iniciativas foram tomadas pelo poder público, umas mais antigas, como as Lonas
Culturais, na década de 1990, e outras mais recentes, por exemplo, a criação
do Parque de Madureira, Naves do Conhecimento e Arenas Cariocas.
Em 2014, a Secretaria Municipal de Cultura instituiu o “Prêmio Ações
Locais”, numa tentativa de distribuir melhor os recursos destinados à
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cultura. Foram premiados e/ou chancelados 80 coletivos e pessoas físicas,
produtores de cultura. Embora seja uma iniciativa louvável, é importante não
perder de vista que o maior montante de recursos ainda se destina às grandes
corporações de cultura do subúrbio. Mas, cabe ressaltar aqui, a dita vocação
para os megaespetáculos da cidade: o Réveillon, o sambódromo e o Parque de
Madureira, cumprem efetivamente, o papel de mostrar uma cidade global
para o mundo. Nada contra, afinal, como já falamos, trata-se de uma lógica
capitalista, onde a ordem é concentrar e não distribuir. Daí a concentração
de territórios, de poder e de renda.
Voltando ao tema das ações locais, o projeto “Causos, causas e canções”,
que já vem sendo desenvolvido pela Casa do Artista Independente desde
2013, foi oficialmente reconhecido pela Secretaria Municipal de Cultura
como uma ação local, sem que isso signifique recebimento de recursos. Este
projeto consiste em reunir artistas de vários segmentos musicais, e, em cada
edição, um artista ou um grupo fala sobre sua trajetória, justifica sua luta
para conseguir visibilidade e ilustra a conversa com suas canções. O projeto
“Causos, causas e canções” já realizou várias edições, com um grande número
de compositores, cantores, letristas, poetas, em vários espaços da zona norte
como a sede da CASARTI e a Lona Cultural João Bosco.
Em edição recente, teve como convidada a Velha Guarda Musical de
Lucas, que brindou a população de Cordovil com memoráveis sambas
tradicionais. O produto cultural dessas edições do projeto será um filme
de curta-metragem, onde os artistas se posicionam frente às questões
culturais dos seus bairros e, claro, apresentam canções consideradas significativas, sejam elas autorais ou não. Na realidade, o que se pretende é contar
a trajetória da cultura produzida no subúrbio, através da música e de histórias pitorescas. Afinal, a Casa do Artista Independente entende que deve
enfrentar os obstáculos com a devida seriedade e serenidade sem jamais
perder o bom humor.
Entendemos que, embora difícil, o fazer cultural é capaz de transformar,
mesmo que aos poucos, a realidade do espaço onde se vive. Entretanto, toda
a jornada até aqui não teria sido possível sem as contribuições de pessoas
que acreditaram e continuam acreditando no projeto de transformação e
inclusão social, através da militância na cultura. Essas pessoas, que nos são
muito queridas, jamais mediram esforços para manter a Casa do Artista
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Independente funcionando. É, para nós, de fundamental importância dizer
que a participação dessas pessoas, em determinados momentos, nos impediu
de desistir da luta. Sim, porque esses momentos existiram. Esses parceiros,
amigos, colaboradores, estiveram por inúmeras vezes na mesma trincheira,
ombro a ombro conosco, contra todas as adversidades conjunturais e estruturais. Artistas de corpo e alma em suas vidas particulares, todos , de alguma
maneira, apoiam sempre que podem esse projeto. São eles: Antonio Carlos
Mariano, Áurea Miquelino, Ana Maria Dimorais, Avohai, Altair dos Santos,
André Henriques, Bia Lopes, Rodrigo Bertamé, Roney de Moraes, Paula
Carvalho, Hugo Labanca, Luiz Claudio Mota Lima, Wa Oliveira, Marcos
Damag, Tatiana Carvalho, Leymir Morais, Gil Santos, Ulisses Conti, Jorge
Conti, Celia Primo e Emilson Mendes. A eles e a tantos outros nossa eterna
gratidão e afeto fraternal. Reiteramos que eles são alguns dos pilares que
mantêm de pé a nossa casa até hoje e esperamos que ela continue firme, onde
quer que seja. Temos certeza que, uma vez unidos, somos fortes e resistiremos coletivamente às intempéries que se apresentarem. E elas são muitas.
Permito-me, agora, abrir um capítulo à parte. Não poderia deixar de
destacar a participação em todo esse processo de uma figura emblemática:
o amigo, irmão Lula Dimorais. Nascido sob o signo de escorpião, viveu como
um belo camaleão, utilizando-se genialmente de seu peculiar mimetismo.
Professor de física, poeta, autor de três livros lindíssimos, letrista, percussionista e sonoplasta. Encontrei-o lá pelos idos de 1980 nas salas de aula da
vida. Profundo conhecedor das artes, foi com ele que embarcamos em várias
viagens rumo à realização de inúmeros projetos.
Lula trazia dentro dele a força do nordestino da Paraíba e adicionou a
ela a malandragem do carioca e porções generosas de sensibilidade. Bom
humor constante e ácido, fincou raízes na CASARTI onde brilhou intensamente em todas as suas intervenções e performances. Juntos, compusemos
as canções “Há esquinas” e “Sanfoneiro encantado”, sem contar os versos
que deixamos nas toalhas de papel dos bares em noites etílicas. Pessoa boa
de copo e alma, chamava carinhosa e sacanamente a mim de “Neguinho” e
minha companheira Massari de “Mássari”, assim mesmo, proparoxitonamente. Participou de todos os shows que fiz, inclusive como percussionista
e incentivador contumaz do meu primeiro CD. Lula já nos deixou faz algum
tempo. No entanto, os parceiros da CASARTI, volta e meia, lembram de suas
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memoráveis histórias. A ele, nosso eterno amor e parceria. A Casa do Artista
Independente agradece a passagem de Lula Dimorais por aqui.
Creio que agora é hora de concluir essa conversa. Espero ter dado uma
pequena mostra do que acontece com a maioria dos que fazem cultura na
periferia de nossa cidade no geral e da luta da CASARTI em particular. Quero
depor que não há nenhum preconceito no que declarei. Até porque tive experiências de vida, nos vários cantos desta cidade, a qual amo profundamente.
Nascido na maternidade escola Laranjeiras, passei a primeira infância na
favela da Rocinha, escorreguei para o asfalto na enchente de 1966, convivi
durante muitos anos com o bairro de Botafogo em um conjunto habitacional
na rua Álvaro Ramos, aprendi, muito, com os sambistas e compositores do
Bloco da Chuva, da escola de samba Foliões de Botafogo e da escola de samba
São Clemente. Migrei para Cascadura, transitei pelos pagodes do subúrbio,
cresci nas discussões do Agbara Dudu e, por isso tudo, sinto-me orgulhoso e
feliz, mas também curioso. Até quando nossa cidade estará à mercê daqueles
que a governam, a partir da sua divisão?
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sobre os autores

alline torres dias da cruz é doutora em Antropologia Social pelo Museu

Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), docente de
Sociologia e da Especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais
no Colégio Pedro II.
é doutora em Saúde Coletiva (Instituto de
Medicina Social/UERJ), com estágio pós-doutoral em Ciências Sociais
(PPGCS/UFRRJ). Professora Adjunta da Faculdade de Educação da Baixada
Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e
Comunicação em Periferias Urbanas, ambos da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ). Tem experiência nas áreas de Antropologia e
Metodologia da Pesquisa e atua nos seguintes temas: cinema, cidade, relações étnico-raciais e educação e cultura afro-brasileira e popular.
ana paula alves ribeiro

é professor e pesquisador
no âmbito da história da cidade do Rio de Janeiro, atuando na UERJ e na
PUC-Rio, e membro titular do Conselho do Patrimônio Municipal. Publicou
vários livros e artigos sobre a cidade do Rio de Janeiro, sendo o último “A
costura da cidade. Um estudo de mobilidade urbana” (Editora Bazar do
Tempo, 2016).
antonio edmilson martins rodrigues

elias josé alfredo é morador do bairro de Oswaldo Cruz, militante desde

a década de 70 dos movimentos negro e sindical, atualmente preside o grupo
Afro Agbara Dudu. É o atual Presidente do sindicato dos Metroviários do
RJ. Militou no Movimento Negro Unificado (MNU) desde a década de 1990
até 2006. Foi um dos fundadores do Movimento Acorda Oswaldo Cruz, que
deu origem ao Pagode do Trem. Compositor de Samba, coordena e produz o
Movimento Cultural Samba do Buraco do Galo, a nossa resistência cultural
popular.
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é bacharel e licenciado em Ciências Sociais (UERJ), especialista em Sociologia Urbana (UERJ) e mestre e doutor em Antropologia
(PPGA/UFF). É pesquisador de cultura popular, com ênfase no samba e no
carnaval carioca, estudando suas formas de sociabilidade e relações de poder.
fábio pavão

( a s f i l ó f i o d e o l i v e i r a f i l h o ) é produtor cultural, cinedocumentarista, engenheiro com MBA em Gestão Esportiva e Pós-graduação
em Marketing. Nos anos 70, foi um dos mentores do Movimento Black Rio.
Nos anos 80, foi o apresentador pioneiro do Programa Radial Filó, veiculado
“ao vivo” diariamente na extinta TV Rio sob o comando do diretor Walter
Clark. É coordenador do Acervo Cultne, o maior acervo digital de cultura
negra da América Latina e diretor do programa Cultne na TV, veiculado
semanalmente na TV Alerj no Rio de Janeiro.
filó filho

é professor de Geografia, compositor, gestor cultural, diretor
cultural da Casa do Artista Independente – CASARTI.
flávio lima

é doutor em Sociologia, tem experiência
na área de sociologia e história, com ênfase em estudos sobre a cultura e a
memória coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: memória
afro-brasileira, patrimônio cultural, práticas culturais populares, territorialidades e políticas culturais. Atualmente é bolsista do CNPq em estágio de
pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
gabriel da silva vidal cid

é professor adjunto Faculdade de
Educação/UERJ. Possui graduação em história pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), doutor em Sociologia pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ). Atua principalmente nos seguintes temas: cultura
popular, educação, sociologia da cultura e sociologia urbana.
guilherme ferreira vargues

i n o ã p i e r r e c a r v a l h o u r b i n a t i é doutor em História pela Universidade

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com parte do doutorado realizado na
França junto à Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (UVSQ).
Especialista em História Agrária, também atua na área de História Regional,
sendo autor do livro Datas Cariocas (2004).
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é doutor em Ciências Sociais (IUPERJ). Professor
associado do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. Professor do Programa de Pós-graduação em
Memória Social (UNIRIO). Coordenador do Núcleo de Memória Politica
em perspectiva latino-americana. Pesquisador nas áreas de cultura popular
e da memória política.
javier lifschitz

joão felipe p. brito

é bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre e
doutor em Sociologia pelo PPGSA-UFRJ. Tem formação complementar pela
PUC-Rio e pelo CIES-IUL Lisboa, Portugal. Pesquisa os sentidos e os efeitos
do planejamento urbano e de intervenções urbanísticas em bairros do Rio
e de outras cidades. Atualmente, trabalha como pesquisador e colaborador
da organização Observatório de Favelas.
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