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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Seria possível identificar um tipo de brasileiro que nunca tenha sambado ou que 

não saiba cantar ao menos um refrão de alguma composição de Samba? Esta poderia ser 

uma questão a ser respondida em um estudo sobre o Samba, como um signo de 

identidade cultural na Música Popular Brasileira. No presente estudo, o Samba 

corresponde a um objeto de saber
1
. Buscamos discutir a Cultura Popular Brasileira em 

perspectiva a partir dos anos 1930, seguindo os parâmetros de uma habilitação para a 

análise da indústria cultural. As nossas críticas referem-se à política cultural instituída 

no mercado de bens simbólicos mediante prerrogativas salvaguardadas pelo Aparelho 

de Estado, em nosso recorte histórico. Sustentamos a tese de que, a partir do Samba 

disseminado nos anos 1930, instituiu-se uma tradição inventada. Essa tradição 

evidenciou narrativas acerca da formação social do Brasil, com destaque para a 

contribuição de afro-brasileiros na economia e na produção cultural. Temos como 

enredo as políticas instituídas durante a presidência de Getúlio Vargas, intencionada 

para a provocação da Modernidade nesta República. Segundo Hobsbawm (2014), o 

contraste entre as constantes mudanças e inovações do mundo moderno e a tentativa de 

estruturar de maneira imutável e invariável, ao menos alguns dos aspectos da vida 

social, torna a “invenção da tradição” um assunto relevante para a História 

Contemporânea. Discutimos as instituições que legitimaram o Samba como um signo 

identitário e os princípios da democracia racial instituída como um mito, nos termos de 

Peter Burke; além dos discursos de resistência à exploração e usurpação cultural de 

elementos da idiossincrasia de matriz africana e as políticas públicas em demanda. 

 A eleição do Samba como um signo da Cultura Popular Brasileira ocorreu sob os 

domínios da Modernidade, durante a gestão política de uma mente tecnófila e 

simpatizante de movimentos ultranacionalistas, como o Fascismo. Topografamos as 

contradições desse contexto histórico e geopolítico, mediante o conceito criado como 

dispositivo de análise deste estudo. Analisamos a luta entre classes e a reprodução das 

condições de produção no processo de institucionalização do Samba como o signo 

                                                           
1
 Denominação do nosso objeto de pesquisa, a Música Popular Brasileira, segundo os conceitos da 

Análise de Discurso. De acordo com Pêcheux (2012), os objetos de saber são mapeados em discursos 

científicos, técnicos, ideológicos, políticos, estéticos etc. Pêcheux (2012, p. 152) os define como “formas 

de circulação que se instauram historicamente entre as diversas zonas discursivas e que se transformam 

consideravelmente ao longo do tempo”. O Samba corresponde à formação discursiva em análise. 
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identitário da Música Popular Brasileira, ao descrever a materialidade cognitivo-

discursiva implícita nos argumentos referentes à Nação brasileira, nos anos 1930, para 

finalmente sugerirmos uma interpretação que possa revelar efeitos de sentido presentes 

nesses enunciados. Referendamos o nosso trabalho com autores como José Ramos 

Tinhorão, Muniz Sodré, Hermano Vianna e Peter Fry, além de Magno B. Siqueira e 

Roberto M. Moura, entre outros. 

  Concentramos as nossas investigações, acerca do âmbito da Cultura em 

perspectiva, nas questões referentes à memória e identidade e as suas imbricações com a 

ideologia. Pressupomos a memória como um lastro para a atualização de uma 

identidade revelada mediante posicionamentos ideológicos. Achard (1999) considera 

que a estruturação do discursivo engendra a materialidade de uma memória social, a 

princípio exposta em sintagmas operados em paráfrase. A retomada discursiva exerce 

uma força de regularização de enunciados que constituem uma questão social. Nesse 

sentido, a memória opera numa oscilação entre o histórico e o linguístico, mediante o 

suporte de relações formais eventualmente inseridas em relações de imagens inseridas 

em práticas. Segundo Achard (1999), o processo de análise inclui procedimentos para 

estabelecer deslocamentos, comparação e relações textuais e efetiva-se mediante o 

reconhecimento de uma identidade implícita em dado sintagma e a sua articulação por 

repetição, como um jogo de força simbólico. Supõe-se que a memória discursiva circula 

na sociedade a partir da reconstrução, na enunciação de um sujeito histórico. É certo que 

a discursividade não se limita a uma combinatória de signos pré-existentes, mas 

corresponde a uma reformulação que engendra outras possibilidades semânticas. 

  Na seção Topografia da Cultura: um conceito descritivo da materialidade 

cognitivo-discursiva, expomos o nosso dispositivo de análise, a partir do qual sugerimos 

um gesto de interpretação. Possuímos como base filosófica o materialismo dialético de 

Karl Marx e articulamos noções teóricas da Análise de Discurso de Michel Pêcheux e 

da Geografia Cultural. A partir da nossa temática, analisamos a materialidade simbólica 

da memória: a identidade. Pressupomos necessário um estudo acerca da forma-sujeito 

cuja identidade foi nomeada mediante um fenômeno que teorizamos como uma 

metáfora do indivíduo/ente político, disseminada por formações discursivas do Samba 

no espelhamento da unidade simbólica que teorizamos como uma memória 

antropognóstica. Trata-se de um arquivo de quadros prévios da memória discursiva, que 

ilustramos a partir dos conceitos de Marie-Anne Paveau. Portanto, criamos um 

dispositivo enunciado como um exercício topográfico da Cultura, no intuito de 
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descrever, detalhadamente, um tema dos Estudos Culturais, revelado como uma 

linguagem territorial, com tópos discursivos latentes. Ao longo do estudo, 

referenciamos o tópos discursivo como o lugar comum de uma unidade simbólica a 

partir da qual o pré-construído reverbera sentidos semânticos. Tomamos como tópos 

discursivos o discurso da democracia racial, a discriminação racial, o trabalho e o 

ultranacionalismo. Utilizamos conceitos das Geografias do Corpo, enfatizando o corpo 

como escala e unidade simbólica da produção das práticas de participação política e 

cultural. Evidenciamos a sua submissão à reprodução de performances mediante 

processos de (des)naturalização e subordinação/assujeitamento ao âmbito em que a 

Cultura é produzida e compartilhada. Pretendemos descrever uma identidade forjada 

pela cultura de massas e as condições ideológicas da transformação das relações de 

produção, durante a Era do Rádio. 

  Na seção A incorporação do Samba à história da produção cultural do Brasil, 

descrevemos as transformações nas relações de produção a partir de tecnologias do 

imaginário, conforme Juremir Machado da Silva, e do Aparelho de Estado e seus 

Aparelhos Ideológicos de Estado, segundo os conceitos de Louis Althusser. Conforme 

Althusser (1980), a ideologia é uma representação da relação imaginária dos indivíduos 

com as suas condições de existência. Possui uma presença material ao prescrever 

práticas rituais através de Aparelhos Ideológicos de Estado. Conforme Althusser, 

complexo de realidade política limitada pelo poder repressivo do Estado, estes aparelhos 

funcionam necessariamente através da instituição de ideologias, alvo e local das lutas 

entre classes. 

 Evidenciamos a institucionalização de uma memória cristalizada como uma 

tradição a partir de um mito. A partir das análises sobre o estabelecimento da indústria 

cultural, nos anos 1930, investigamos o mercado de bens simbólicos e o imaginário 

político instituído. Criticamos a ideologia que gerenciava o mercado de bem simbólicos, 

questionando a política cultural instituída ao considerá-la economicista. Discutimos a 

democracia racial, um paradigma discursivo que promoveu o Samba. A partir de Chaui 

(2011), questionamos a democracia instituída no Brasil dos anos 1930, mediante três 

posicionamentos discursivos: o sociológico, que considera as instituições democráticas 

e a economia; o filosófico, referente aos princípios da fundação democrática e o 

histórico, que discute as relações entre a democracia e o materialismo histórico de 

Marx, onde o trabalho e os modos de produção merecem dissertação.  
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 Abordamos as instituições que legitimaram o Samba como um signo identitário 

e os princípios da fundação da democracia varguista para, finalmente, criticarmos a 

política da indústria cultural referente ao nosso recorte histórico, segundo a Escola de 

Frankfurt. Sugerimos um gesto de interpretação que destaca a emergência das políticas 

públicas em demanda e de atos de resistência à descaracterização de elementos 

idiossincráticos da Cultura Afro-brasileira. Após séculos de escravidão, a promoção do 

negro como o produtor elementar da Música Popular Brasileira proporcionou que 

mulheres e homens descendentes de Povos de Tradições de Matriz Africana pudessem 

participar do poder democraticamente? Em que condições? Conforme Chaui (2011), 

critérios políticos e sociais configuram a democracia como uma forma de vida social, 

com destaque para: o exercício da devida cidadania, o reconhecimento da existência de 

uma divisão de grupos majoritários e minoritários e a existência de uma diversidade de 

reivindicações. Esses critérios, que podem ser compreendidos como âmbitos da Cultura, 

manifestam-se democraticamente na Modernidade, sobretudo, em seu caráter 

representativo nas instituições políticas.  

 Reinterpretamos um importante episódio da História da Música Popular 

Brasileira e da História do Rádio, descrito em nossa bibliografia como uma 

demonstração de simpatia nazifascista. Enfatizamos uma manobra política que 

correspondeu a uma autonomia do Brasil ante uma aliança com Adolf Hitler: negros e 

mestiços não seriam isolados do território brasileiro, tampouco exterminados em 

campos de concentração. 

 Na seção Casa-grande & senzala e a política discursiva de Gilberto Freyre: a 

escrita literária do sociólogo que disseminou um mito nos anos 1930, argumentamos 

acerca da literariedade presente em Casa-grande & senzala: formação da família 

brasileira sob o regime da economia patriarcal, um ensaio publicado em 1933, pelo 

sociólogo pernambucano Gilberto Freyre. Trata-se de um texto canonizado como um 

estudo de divulgação científica, embora o seu autor o tenha classificado como uma obra 

de literatura. Sua cientificidade é questionada pela historiografia, de modo que o ensaio 

pode ser considerado como narrativa de um mito, por criar estereótipos que não 

traduzem a totalidade dos fatos históricos, mas que guardam um imaginário presente 

como identidade: uma potência de pertencimento cultural. Identificamos na pesquisa 

realizada por Gilberto Freyre a omissão de crédito a um grupo étnico importante na 

formação cultural do Brasil, que contribuiu como influência doutrinária da Umbanda, 

uma religião genuinamente brasileira. Segundo estudos historiográficos, os ciganos 
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estão presentes no Brasil como formação familiar desde o século XVIII. Embora tenha 

enumerado os ciganos como uma etnia que influenciou o modo de falar a língua 

portuguesa no Brasil, Freyre [1933] considerou na sua prática antropológica que os 

cultos influenciados pelo animismo tratam-se das emanações de uma memória primitiva 

e selvagem.  

 Polemizamos a atribuição à referida obra como precursora do termo que 

descreve a política social varguista instituída nos anos 1930: o enunciado da democracia 

racial. Compreendemos que a narrativa de Casa-grande & senzala propõe em sua 

intertextualidade um percurso historiográfico que descreve o encontro das alteridades 

evidenciadas como elementos da sociedade e da família brasileira: o ameríndio, o 

português e o africano. A partir disso, teorizamos que a sua escrita conduz a uma 

reflexividade articulada como um fato social e a uma valência para a inscrição de uma 

política da memória. Tratamos de um fenômeno a ser operado pela memória coletiva, 

mediante a representação de episódios constitutivos de uma ordem descrita por Gilberto 

Freyre como as evidências da prática de uma democracia étnica na formação social do 

Brasil, o que permitiu que o Samba fosse elevado a um signo identitário brasileiro. Essa 

seção torna-se relevante, no sentido de que foi a ideologia da obra analisada que 

permitiu o acesso de afro-brasileiros à produção cultural. 

 Numa perspectiva transdisciplinar, o presente estudo critica a política 

economicista do mercado de bens simbólicos, a partir da qual o Samba foi definido 

como uma expressão do corpo resignada à diversão proporcionada pela indústria 

cultural. Defendemos que foram negligenciados os valores simbólicos de elementos da 

idiossincrasia afro-brasileira, por meio de uma estilização engendrada pela ideologia 

dominante. Enfatizamos a importância do Aparelho Escolar na legitimação de bens 

simbólicos e na disseminação de uma pedagogia, que deve ser salvaguardada pelo 

Aparelho Jurídico.  
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2 TOPOGRAFIA DA CULTURA: UM CONCEITO DESCRITIVO SOBRE A 

MATERIALIDADE COGNITIVO-DISCURSIVA 

 

  

  Quais são as condições de produção de um discurso? Esta é a primeira pergunta 

que um analista deve fazer a si próprio. A Análise de Discurso consiste em nomear um 

signo inscrito em uma memória, revelando uma forma que será pressuposta como uma 

identidade constituída como uma formação ideológica. Produzidas em dado contexto 

histórico, as formações ideológicas são determinadas por um modo de 

produção/reprodução/transformação das relações de produção de dada sociedade 

politicamente constituída. A compreensão das dinâmicas acerca do discurso, neste 

estudo, é conduzida por teorias que sustentam reflexões, mediante uma análise 

metodológica que funciona como um conceito descritivo. A partir disso, é possível 

teorizar um gesto de interpretação ao ser analisada a produção de sentido de um objeto 

simbólico, que esteja produzindo significância. 

 Pressupomos que a partir da materialidade linguística da memória discursiva - 

ou efeito de interdiscurso - inscreve-se o locus signatário que realiza a cadeia de sentido 

dos discursos: o pré-construído. Como o produtor do efeito de sentido que nomeia a 

forma-sujeito por meio da sua inscrição no intradiscurso - ou efeito transverso - o pré-

construído é regido por um pré-constructo, uma unidade simbólica relativa ao que 

Paveau (2007) denomina como a uma memória cognitivo-discursiva. Trata-se de um 

arquivo de quadros prévios da memória discursiva. Utilizamos as suas definições para 

compor o que denominamos como uma memória antropognóstica. A partir de teorias 

que consideram o território do saber como o centro de articulação da linguagem 

territorial, conceituamos a iconicidade como o traço delineador das percepções entre a 

nomeação, a prática ideológica e a coisa representada, que revela a origem de seu 

significante como um tópos discursivo. Compreendemos o tópos discursivo como o 

lugar discursivo comum que reverbera efeito de sentido na cadeia discursiva dos 

diferentes aparelhos ideológicos. 

 Consideramos o signo linguístico como uma evidência da língua popularizada 

pelo corpo como um comportamento, este último formatado a partir de efeitos de 

sentido passíveis de expressão a partir do pré-constructo formalizado pelo tópos de seus 

argumentos. Compreendemos os argumentos utilizados por um sujeito do discurso 

como uma linguagem opaca e determinada por uma convenção. A partir do momento 
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em que essa convenção encontra-se formalizada, a similitude do ícone convencionado 

como uma prática ideológica da materialidade da vida política adquire status como 

referência das expressões sintáticas a serem analisadas como um discurso. A forma 

convencionada como um signo linguístico é motivada por índices de estrutura 

morfológica e fonética, transparecendo um tipo de relação natural entre a sua gramática 

e a sua semântica. A relação entre a representação de dada materialidade histórica e a 

sua performance na arena pública não restringe ou torna estática a motivação para as 

relações semânticas com dado tópos; porque este último é transformado a cada nível 

que possa ocupar na cadeia discursiva. Porém, consideramos que o sujeito do discurso 

produz gestos de interpretação. Em síntese, o ícone funciona como um símbolo para o 

nome de uma identidade, mas não pode ser considerado como o símbolo do discurso. A 

referência do discurso é anterior ao ente que veicula a expressão material da memória. 

 Pressupomos a memória antropognóstica como a síntese de hologramas a 

serem vetorizados pelos indivíduos de dada sociedade e grupos correspondentes. 

Conforme Jena (2016), um holograma pode ser compreendido como um sinal completo 

de dada escrita, formado como uma descrição metodológica de um registro integral da 

informação em relevo e profundidade; prevê níveis de descrição dispersos, desnivelados 

e estratificados. Cada uma de suas partes representa a totalidade do conjunto, 

interpretado pela sua visualização a partir de dado ângulo restrito. As noções da Física 

nos indicam a composição dimensional da holografia como que disposta em três níveis 

subsequentes. Teorizamos que o fenômeno da materialidade do signo holográfico ocorre 

na conexão entre o pré-constructo, posto em uma dimensão zero apenas como um ponto 

de referência dinamizado pela linearidade de uma conjunção arbitrária, que 

compreenderá a primeira dimensão e o início do processo de vetorização. Os eixos que 

correspondem ao relevo, ou seja, as suas dimensões espaciais em paradigma vertical e 

horizontal no território narrativo, marcam a segunda dimensão e encontram completude 

em sua profundidade paradigmática quando é posto como um significante. As equações 

entre os níveis interdiscursivos e intradiscursivos compõem pontos de imbricações entre 

a convenção e a razão, o que compreendemos como materializações do próprio 

conhecimento. 

 Ao considerar a memória como uma referência nos efeitos de sentido, 

reproduzida no discurso, admitimos a necessidade da aplicação das teorias da Análise 

de Discurso. Utilizamos, ainda, conceitos das Geografias do Corpo, enfatizando o corpo 

como a escala e a unidade simbólica da produção das práticas de participação política e 
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cultural. Evidenciamos a sua submissão à incorporação de processos de 

(des)naturalização e subordinação/assujeitamento ao âmbito em que a Cultura é 

produzida e compartilhada. 

 

 

2.1 Os pressupostos teóricos do dispositivo de análise topográfica da Cultura: um 

conceito descritivo 

 

 

Segundo Michel Pêcheux (1995), a partir de uma crítica de base teórica 

marxista-althusseriana, freudiana e lacaniana, e ao que postulou Foucault, uma 

formação discursiva, no que tange à Análise de Discurso, representa uma regularidade 

linguística em referência a signos; formada mediante atos que surgem como 

posicionamentos políticos, estes últimos analisados como formações ideológicas 

produzidas em condições históricas de existência nos aparelhos ideológicos. Pêcheux 

definiu que o sentido direcionado pelas formações ideológicas é balizado pela sua 

formação discursiva, sendo esse efeito de sentido compreendido como o discurso 

engendrado na materialidade histórica do uso da língua em função dialética, a partir do 

inconsciente. 

Conforme Pêcheux (1995), a produção de sentidos é uma circunstância definida 

pela posição de onde são articuladas as expressões linguísticas, um posicionamento 

referente a uma formação ideológica. O sentido de uma dada formação ideológica refere 

a uma reprodução das posições ideológicas marcadas pelo seu contexto em dado 

processo sócio-histórico. As formações discursivas regulam o que pode e deve ser dito a 

partir de dada conjuntura, que se sobrepõem como um fator determinante, marcado pela 

luta de classes e articulado como uma expressão linguística. Segundo Pêcheux (1995), a 

materialidade do discurso e do sentido ocorre quando os indivíduos são interpelados em 

sujeitos-falantes pelas formações discursivas, transparecendo a existência de uma 

simetria de adequação ao posicionamento de dada formação ideológica. Ao admitir o 

caráter polissêmico da linguagem, considera-se que os sentidos são produzidos 

mediante uma relação estabelecida entre as possíveis inscrições de uma mesma 

formação discursiva.  

Ao evidenciar o ente geopoliticamente localizado em dada temporalidade 

narrativa, Nunes (2014) compreende que o corpo, ao mesmo tempo em que é objeto, é 



9 
 

também sujeito, é material e simbólico. Carrega em si marcas sociais de diferentes 

contextos históricos, sendo constituído de camadas de significado. O corpo corresponde 

à base existencial da Cultura, composto por concepções em diferentes domínios, sejam 

míticos, religiosos, filosóficos, estéticos etc. Segundo Nunes (2014, p. 13), “escala 

elementar, primeiro território, mídia comunicacional, o corpo no seu duplo sentido é 

meio cognitivo e experiência vivenciada”. 

No presente estudo, compreendemos que a Análise de Discurso e as Geografias 

do Corpo oferecem um suporte para as investigações de evidências da individualidade 

concreta, estrutura da cultura subjetiva, da ordem geopolítica, além de histórica como é 

explicitamente exposto nas teorias de Michel Pêcheux. A memória discursiva, analisada 

mediante o seu efeito de interdiscurso, inclui um complexo com dominante de 

formações discursivas. O complexo com dominante pode ser compreendido como uma 

combinação de formações ideológicas que sintetizam uma ideologia dominante em dada 

Cultura.  

Enunciar o Samba como o signo da identidade cultural na Música Popular 

Brasileira, declarando uma afinidade entre o corpo afro-brasileiro e corpo político 

nacional, enquanto uma política democrática referente aos nossos tópos, produziu 

efeitos de sentido como uma formação ideológica. O processo de 

produção/reprodução/transformação das relações de produção foi afetado, com a 

rearticulação da identidade implícita do Samba em paráfrase e uma nova possibilidade 

sêmica a ser acumulada ao encadeamento pré-construído. Buscamos evidenciar, a partir 

da formação discursiva analisada, a interpelação dos sujeitos sob a simulação de uma 

nova égide, uma formação ideológica referente a classe subjugada articulada pelos 

Aparelhos Ideológicos de Estado como uma deriva de sentidos. Incluiu uma 

representação de efeito de sentido implícito de dominância que contrariava a 

materialidade simbólica do encadeamento pré-construído dominante. 

Conforme Pêcheux (1995, p. 149), “a categoria do sujeito é a categoria 

constitutiva de toda ideologia”, uma existência histórica, concreta. A constituição do 

efeito de sentido relaciona-se com a constituição da forma-sujeito. Podemos 

compreender que a memória discursiva - ou interdiscurso- refere a um conjunto de 

formações ideológicas constitutivas pela forma-sujeito moderna que materializa um 

efeito de sentido e que traduz uma prática ideológica. De acordo com Pêcheux (1995), a 

relação entre a constituição de um efeito de sentido para o discurso e a constituição de 

um sujeito do discurso ocorre pela interpelação realizada pelo interdiscurso, que de 
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acordo com Paveau (2007) deve constituir uma abordagem em quadros pré-discursivos 

coletivos, acerca da prática ideológica. Segundo Pêcheux (1995), a interpelação 

determina o vínculo entre o “sujeito de direito” e o “sujeito ideológico”, assujeitados ao 

pré-construído das formações discursivas articuladas em luta de classes nos respectivos 

Aparelhos Ideológicos de Estado. 

Conforme Althusser (1980), a ideologia é uma representação da relação 

imaginária dos indivíduos com as suas condições de existência. Possui uma presença 

material ao prescrever práticas rituais através de Aparelhos Ideológicos de Estado. 

Conforme Althusser, complexo de realidade política limitada pelo poder repressivo do 

Estado, estes aparelhos funcionam necessariamente através da instituição de ideologias, 

alvo e local das lutas entre classes. Pêcheux (1995) esclareceu que a 

produção/reprodução/transformação das relações de produção são processos objetivos, 

cujo mistério encontra-se nos trâmites da interpelação dos indivíduos em sujeitos pela 

Ideologia. Uma formação ideológica marca a sua existência como que pelo sujeito e 

para o sujeito, como uma inscrição de efeito de sentido nas formações discursivas.  

Ao considerar o seu objeto, em síntese, como “práticas discursivas”, Pêcheux 

(1995) definiu que para a questão do discurso na forma-sujeito: 

 

[...] toda prática discursiva está inscrita no complexo contraditório-

desigual-sobredeterminado das formações discursivas que caracteriza 

a instância ideológica em condições históricas dadas. Essas formações 

discursivas mantêm entre si relações de determinação dissimétricas 

(pelos ‘efeitos de pré-construído’ e ‘efeitos transversos’ ou de 

‘articulação’ [...] de modo que elas são o lugar de um trabalho de 

reconfiguração que constitui, segundo o caso, um trabalho de 

recobrimento-reprodução-reinscrição [...] a questão da prática 

discursiva levará necessariamente à questão do complexo das 

formações discursivas na forma-sujeito. Não se trata de dizer, porém, 

que uma prática (discursiva ou não) seja a prática de sujeitos [...] 

(PÊCHEUX, 1995, p. 213-214, grifos do autor).  

 

 Conforme Pêcheux (1995, p. 214), “todo sujeito é constitutivamente colocado 

como autor e responsável por seus atos”. As formações ideológicas, a partir de suas 

respectivas formações discursivas, determinam a interpelação do indivíduo em “sujeito-

responsável”. Os efeitos paradoxais são induzidos por uma dinâmica de desdobramento 
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da forma-sujeito, na qual é estabelecida uma relação entre a composição de um “sujeito 

da enunciação” e um “sujeito universal”
2
.  

A interpelação e o assujeitamento modulam o valor semântico e a alteridade 

determina o elo com a realidade. A intersubjetividade edifica o corpo cognoscente em 

seu discurso, inscrito como o próprio conhecimento. No presente dispositivo, 

consideramos essa relação como um processo cujo fenômeno de produção de efeito de 

sentido para dado conhecimento-argumento-saber/ideologia decorre. A identidade e a 

memória de um indivíduo capacitam-no para vivenciar uma realidade em experiência.  

A partir de princípios teóricos referentes à cognição, Nunes (2014, p. 05) 

descreve que uma prática epistemológica das Geografias do Corpo compreende o corpo 

como o objeto da experiência incorporada. Emerge da experiência humana na diferença. 

“A corporeidade abre um espaço de significação do mundo em um movimento no qual 

o sujeito e o mundo se interpretam mutuamente”. De acordo com Nunes, ao longo da 

história da civilização humana, o corpo tem sido alvo de representações. Nas sociedades 

ocidentais, as representações e processos de subjetivação estão estritamente interligados 

à evolução da técnica para a instituição de imaginários coletivos e à representação e 

produção de sentidos da reprodução de estereótipos e imagens idealizadas do corpo.  

Quando analisamos um corpo discursivo, buscamos descrever a constituição de 

um sujeito do Discurso, a partir de uma forma-sujeito. A materialidade simbólica dessa 

forma pode ser explicada através de um estudo topográfico dos processos de produção 

discursiva, compreendendo uma análise acerca da identidade que produz um efeito de 

sentido histórica e geopoliticamente localizado.   

Conforme Pêcheux (1995, p. 91), durante as suas análises, o linguista lida com a 

problematização do sistema linguístico, investigando o funcionamento da Língua com 

relação a si mesma. Porém, de acordo com a teoria do filósofo, o linguista deve 

considerar que a Língua apresenta-se como uma “base comum de processos discursivos 

diferenciados, que estão compreendidos nela”, na medida em que os processos 

                                                           
2
 Pêcheux (1995) descreveu que esse desdobramento pode assumir duas modalidades evidentes: a 

superposição entre o sujeito da enunciação e o sujeito universal, de modo que a tomada de 

posicionamento discursivo realiza o assujeitamento do indivíduo sob a forma do livre consentido do 

sujeito de direito. Essa superposição indica um sujeito obediente ao Sujeito, o “bom sujeito” que 

representa a Ideologia do Estado. Interpelado pelo interdiscurso, o indivíduo tomará a forma de um 

sujeito ideológico determinado pelo efeito pré-construído; ou o sujeito da enunciação poderá voltar-se 

contra o sujeito universal e ser caracterizado como o “mau sujeito” e produzir um “contradiscurso”. Ao 

considerar as modalidades anteriores como uma identificação positiva ou negativa, o filósofo propôs a 

“desidentificação” do proletariado com as ideologias políticas ou científicas do Aparelho de Estado 

capitalista, conforme diretrizes de uma “tomada de posição não-subjetiva” a partir de conceitos do plano 

revolucionário marxista-leninista, incluindo as leituras de Louis Althusser. 
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ideológicos são simulados em outros processos, como o de identificação cultural. 

Segundo Pêcheux, os processos discursivos desenvolvem-se sobre as bases do sistema 

linguístico, enquanto um conjunto de estruturas fonológicas, morfológicas e sintáticas. 

Esse sistema é dotado de uma autonomia relativa que o submete a leis internas e que 

constituem o objeto da Linguística.  

A partir de uma leitura crítica de Ferdinand Saussure [1857-1913], Pêcheux 

(2012, p. 126) postulou que a aplicação da Linguística deve agir como uma análise das 

produções de um efeito metafórico. Em sua máxima potência “ultrapassa o domínio do 

estudo de textos, e estende-se ao conjunto de objetos e comportamentos suscetíveis de 

revestirem uma estrutura”. Segundo Pêcheux, a Análise de Discurso deve considerar as 

teorias sobre a produção discursiva do sentido de um enunciado.   

A referência do signo linguístico encontra-se suspensa em uma série de efeitos 

discursivos, desde narrativas político-culturais às narrativas mítico-historicistas. 

Conforme Pêcheux (2012), o sistema que rege a referência ocorre conforme um efeito 

da produção histórica induzida por uma metáfora. Segundo Pêcheux (2012, p. 152), a 

abrangência da Análise de Discurso considera como objeto de pesquisa as “formas de 

circulação que se instauram historicamente entre as diversas zonas discursivas e que se 

transformam consideravelmente ao longo do tempo”. O processo de produção de um 

efeito metafórico pode ser estudado a partir das noções acerca da materialidade 

discursiva, que constitui um nível de existência sócio-histórica. De acordo com 

Pêcheux, a materialidade discursiva remete às condições verbais de existência dos 

objetos, sejam esses científicos, estéticos, ou ideológicos e etc., relacionados a uma 

dada conjuntura histórica. Pressupor os objetos de saber como evidências e considerar 

os processos discursivos nos quais eles são construídos constituem as prerrogativas da 

Análise de Discurso. 

Segundo Pêcheux (2012), a referência discursiva do objeto é construída como 

formações discursivas, sejam técnicas, morais, políticas e etc., que combinam o seu 

efeito de interdiscurso. Os objetos do saber não possuem uma região discursiva 

originária. Pode-se afirmar, apenas, que possuem como origem de seu processo de 

produção a sua circulação entre as diferentes regiões simbólicas que produzem discurso. 

De acordo com Pêcheux:  

 

Nessa perspectiva, o interdiscurso, longe de ser efeito integrador da 

discursividade torna-se desde então seu princípio de funcionamento: é 

porque os elementos da sequência textual, funcionando em uma 
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formação discursiva dada, podem ser importados (meta-forizados) de 

uma sequência pertencente a uma outra formação discursiva que as 

referências discursivas podem se construir e se deslocar 

historicamente [...]. (Pêcheux, 2012, p. 158, grifos do autor). 

 

Pêcheux admitiu a leitura crítica de Althusser a Karl Marx [1818-1883] ao 

analisar a forma de inscrição de determinados discursos em relação à história do 

desenvolvimento capitalista. Teorizou que a forma-sujeito encontra-se materialmente 

dependente do suporte linguístico para articular formações discursivas inteligíveis, 

embutidas de formações ideológicas que produzam efeitos de sentido em dado contexto 

histórico marcado pela luta de classes. A partir da crítica marxista e dos conceitos de 

Althusser, Pêcheux (1995) determinou que os fundamentos de uma teoria materialista 

do discurso podem ser esclarecidos a partir das questões que envolvem as condições 

ideológicas da produção/reprodução/transformação das relações de produção. A 

Ideologia
 
e as determinações socioeconômicas figuram como elementos dentro do 

quadro em que dadas condições são efetuadas. Conforme Althusser (1980), o Estado é o 

Aparelho (repressor) de Estado, diferenciando-se dos Aparelhos Ideológicos de Estado, 

no sentido de que os últimos não agem pela repressão e coerção, mas pela interpelação-

assujeitamento do indivíduo, na ocupação de um posicionamento enquanto sujeito. De 

acordo com Althusser, o Aparelho (repressor) de Estado compreende o governo, a 

administração, as forças armadas, a polícia, os tribunais e as prisões. Segundo Pêcheux 

(1995, p. 145), os Aparelhos Ideológicos de Estado constituem, simultânea e 

contraditoriamente, “o lugar e as condições ideológicas da transformação das relações 

de produção”. As condições contraditórias são constituídas em um momento histórico 

dado e para uma formação social determinada pelo conjunto complexo dos Aparelhos 

Ideológicos de Estado que ela comporta. De acordo com Pêcheux: 

 

Compreende-se, então, porque em sua materialidade concreta, a 

instância ideológica existe sob a forma de formações ideológicas 

(referidas aos Aparelhos Ideológicos de Estado), que, ao mesmo 

tempo, possuem o caráter ‘regional’ e comportam posições de classe: 

os objetos ideológicos são sempre fornecidos ao mesmo tempo que a 

maneira de se servir deles - seu sentido, isto é, sua orientação, ou seja 

os interesses de classe aos quais eles servem -, o que se pode comentar 

dizendo que as ideologias práticas são práticas de classes (de luta de 

classes) na Ideologia [...] O aspecto ideológico da luta para a 

transformação das relações de produção se localiza, pois, antes de 

mais nada, na luta para impor, no interior do complexo dos Aparelhos 

Ideológicos de Estado, novas relações de desigualdade-subordinação 

[...] que acarretariam uma transformação do conjunto do ‘complexo 
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dos Aparelhos Ideológicos de Estado’ em sua relação com o Aparelho 

de Estado e uma transformação do próprio Aparelho de Estado. 

(PÊCHEUX, 1995, p. 146-147, grifos do autor). 

  

Conforme Pêcheux (1995), a desigualdade entre os níveis de formações 

discursivas, como a que há sob a dominação da ideologia (da classe) dominante, é 

descrita como inevitável, instável e necessária, para que a classe dominante assegure a 

dominação e a reprodução dessa dominação exercida sobre a minoria política. As 

relações de desigualdade e subordinação entre os diferentes Aparelhos Ideológicos de 

Estado constituem a cena da luta ideológica de classes. De acordo com Pêcheux, o 

aspecto ideológico da luta para a transformação das condições de produção localiza-se, 

primeiramente, na luta para impor, no interior do complexo dos Aparelhos Ideológicos 

de Estado, novas relações de desigualdade-contradição-subordinação e de aliança.   

Funcionando como um lastro para a validade e significação das formações 

ideológicas correntes em dado complexo sociocultural, os Aparelhos Ideológicos de 

Estado limitam as possíveis combinações da discursividade de uma forma-sujeito. A 

partir de Althusser: 

 

Designamos por Aparelhos Ideológicos de Estado um certo número de 

realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de 

instituições distintas e especializadas [...] podemos desde já considerar 

como Aparelhos Ideológicos de Estado as instituições seguintes - O 

AIE religioso (o sistema das diferentes Igrejas), o AIE escolar (o 

sistema das diferentes escolas públicas e particulares), o AIE familiar, 

o AIE jurídico, o AIE político (o sistema político de que fazem parte 

os diferentes partidos), o AIE sindical, o AIE da informação 

(imprensa, rádio-televisão etc.), o AIE cultural (Letras, Belas Artes, 

desportos etc.). (ALTHUSSER, 1980, p. 42-44). 

 

Polemizamos os Aparelhos Ideológicos de Estado como territórios do saber. O 

saber, produzido como um sinônimo da racionalidade, uma faculdade privilegiada na 

expressão da intersubjetividade, é suscitado por metáforas delineadoras de conceitos 

delimitados por um marcador pré-construído na forma de interdiscurso. Esse marcador é 

legitimado como linguagem dominante investida de efeito de sentido mediante 

mentalidades fixadas conforme um quadro modelar de cada Aparelho Ideológico de 

Estado. Salientamos que a luta de classes não se restringe aos embates pela valência 

concêntrica de dada Ideologia, ou seja, pela legitimação de formações ideológicas no 

interior de dado Aparelho Ideológico de Estado e consequente produção das percepções 

acerca da Cultura. Após a posse de um território do saber delimitado na Ideologia 
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correspondente, ocorre o embate excêntrico, fase em que o território do saber abrange a 

complexidade estrutural do Aparelho de Estado. Não basta representar a Ideologia 

dominante em dado Aparelho Ideológico de Estado, pois, a definição da dominância no 

complexo subscreve a dominância entre os demais aparelhos. A Ideologia se realiza em 

práticas a serem reproduzidas como formações discursivas, mediante a prática de 

formações ideológicas. As ideologias encontram a sua materialidade simbólica quando 

incorporadas pela forma-sujeito: um corpo condicionado.  

Mediante teorias do aporte epistemológico das Geografias do Corpo, a partir das 

formulações de Schlanger [1992], Mora (2009) descreve que a nomeação de um 

território do saber é instaurada pela construção de metáforas delineadoras de conceitos 

que operam a sua realização como marcadores, para a posse de um território a ser 

explorado. Consideradas em sua valência excêntrica, as metáforas funcionam como 

marcadores de separação entre territórios do saber. De acordo com Mora (2009), a 

delimitação entre os terrenos de conhecimento é acentuada e defendida por um 

imperativo da distinção de conceitos que, tomados pela sua valência concêntrica, 

operam como marcadores centrais. Viabilizam no interior de um território do saber o 

investimento de sentidos que sejam consonantes com o quadro do pensamento fixado. A 

mediação entre os territórios do conhecimento é engendrada através de embates, 

focados no alcance de um controle através da legitimação de sua linguagem como um 

território narrativo. 

Conforme Pêcheux (1995), toda formação discursiva dissimula, através da 

transparência do sentido que lhe é atribuído, uma dependência com o “todo complexo 

com dominante” das formações discursivas. Caracterizando o complexo das formações 

ideológicas, esse “todo complexo com dominante” está submetido à lei da 

desigualdade-contradição-subordinação, o qual é definido pelo filósofo como 

interdiscurso. Segundo Pêcheux, a estrutura do interdiscurso determina materialmente o 

efeito do encadeamento pré-construído em redes de memória e o efeito de articulação 

das formações ideológicas. A ideologia realiza a sua função de interpelar indivíduos em 

sujeitos de seu discurso, através do interdiscurso, fornecendo um sistema de evidências 

e de significações experimentadas. Assim, é determinada a exterioridade que condiciona 

a constituição do sujeito do discurso
3
. Conforme Pêcheux (1995), essa relação realiza-se 

como uma identificação imaginária que reinscreve o interdiscurso, processo de 

                                                           
3
 Pêcheux considerou o sujeito em uma perspectiva a partir do psicanalista francês Jacques Lacan [1901-

1981]. 
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repetição subordinado pela paráfrase. Como uma dinâmica da linguagem, a paráfrase 

regula o necessário encadeamento de sentidos pré-construídos no interdiscurso.  

De acordo com Pêcheux (1995), o interdiscurso determina a inscrição da 

formação discursiva dominante. A formação discursiva dominante veicula uma forma-

sujeito. Conforme o filósofo, a dominância de uma forma-sujeito capitalista é 

determinada pelas relações de sentidos através da articulação de elementos imaginados 

subordinados ao efeito de sentido, uma presença circunstancial. Determinado pela 

circunstância que o inscreve, o efeito de sentido do interdiscurso articula outra 

determinante do funcionamento da linguagem: a polissemia. Dessa forma, é possível 

compreender o trajeto errante da construção simbólica, polivalente a priori. Segundo 

Pêcheux (1995), essa é a explicação acerca da deriva de sentidos que caracteriza todo 

processo de significação. 

A valorização da mente narra o corpo identificando-o como o ensejo das 

percepções irracionais, como destaca e critica Mora (2009) quando descreve os 

processos de desnaturalização do corpo que, no presente estudo, denominamos como 

corpo cognitivo essencial. Para ser racionalmente conduzido, o corpo age de acordo 

com condutas instituídas por várias regras, torna-se um corpo cognitivo condicionado. 

A partir de Mora (2009) compreendemos essas regras como parte integrante dos 

percursos topográficos da razão. De acordo com Nunes (2014), as representações, 

conceitos e metáforas não são ações exclusivas do cérebro e da mente, são percepções 

construídas como experiência na integridade do corpo. Há um aumento na variabilidade 

de categorizações quando as percepções envolvem questões ético-estético-políticas. 

Segundo Nunes, os objetos são transformados pela Cultura em estímulos do espírito, e 

as imagens perceptivas da corporeidade cognoscente correspondem às representações 

topograficamente organizadas da experiência. No presente estudo, consideramos que 

esse processo refere à materialidade cognitiva em que é inscrita a discursividade. 

 Conforme Pêcheux (1995), em uma abordagem teórica materialista do 

funcionamento das representações e do pensamento nos processos discursivos, é 

possível examinar a relação do sujeito com aquilo que o representa. Postulou-se uma 

“teoria da identificação e da eficácia material do imaginário”. Nesse ponto, encontra-se 

uma contradição, pois, há um caráter espontaneamente idealista, no sentido de que o 

objeto da análise, caracteristicamente linguístico, é analisado em paridade homogênea 

com o sujeito, numa relação de necessidade/contingência. O impasse pode ser resolvido, 

segundo o filósofo, a partir dos métodos amparados nos termos que inferem a 
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intersubjetividade da forma-sujeito. A materialidade discursiva inscrita na ideologia 

assimilada constitui o ente como sujeito ativamente discursivo, exprimindo mais que 

ideias, mas uma dada lógica determinada a partir de saberes. Pêcheux (1995) deslocou o 

efeito ideológico de um sujeito idealista pautado na subjetividade, determinando um 

efeito ideológico que impõe a intersubjetividade como uma teoria que em síntese pode 

ser chamada de “(não-subjetivista) da subjetividade”.  

A materialidade do inteligível no corpo cognoscente depende da percepção 

preservada de uma consciência que denomine os estímulos do espírito, o que teorizamos 

como a materialidade simbólica referente a uma memória antropognóstica. Marcamos 

essa memória como uma percepção preservada das práticas antropomórficas definidas 

na intersubjetividade em dada sociedade. Tratamos da memória como um devir, que 

situa a experiência da alteridade como a causa do conhecimento. Pressupomos essa 

materialidade simbólica como uma memória coletiva que sintetiza e institui regras para 

o convívio social, como o assujeitamento ao Aparelho de Estado. É marcada como uma 

construção assimilada para a naturalização da metáfora do indivíduo produzida a partir 

do conhecimento. O indivíduo, corpo cognoscente, retoma mediante a interpelação 

representações simbólicas dispersas constituídas de significado para se espelhar numa 

forma-sujeito - a materialidade antropomórfica autorizada no processo de produção do 

sujeito do discurso, segundo o nosso aporte.  

Ilustramos o nosso conceito de memória antropognóstica a partir das 

considerações de Paveau (2007) sobre quadros pré-discursivos coletivos. Conforme 

Paveau, as nossas análises devem abordar dados ambientais como uma perspectiva da 

cognição social, associados às condições de produção discursiva, previstas por Michel 

Pêcheux. Dados ambientais, os quadros pré-discursivos, ou pré-discursos, são ilustrados 

como “pré-constructos” onde se misturam saberes compartilhados e arquivados como 

conhecimentos enciclopédicos, estereótipos postulados silenciosamente. De acordo com 

Paveau: 

 

Os pré-discursos podem ser vistos como operadores na negociação do 

compartilhamento, da transmissão e da circulação do sentido nos 

grupos sociais: eu os defino como um conjunto de quadros pré-

discursivos coletivos que têm um papel instrucional na produção e 

interpretação do sentido em discurso. São quadros de saber, de crença 

e de prática que não estão disponíveis apenas no espírito dos 

indivíduos e na cultura dos grupos (é sua natureza representacional), 

mas estão distribuídos, no sentido cognitivo desse termo, nos 

ambientes materiais da produção discursiva (sua natureza prática e 
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mesmo técnica, como veremos). Os pré-discursos não são sequências 

discursivas identificáveis (discursos que teriam sido produzidos antes, 

o que os aproximaria do discurso relatado e do dialogismo), mas 

quadros prévios tácitos, assinalados nos discursos atuais por um certo 

número de fenômenos. (PAVEAU, 2007, p. 318). 

 

Evidenciamos determinações pré-linguísticas da transposição em palavras. De 

acordo com Paveau (2007, p, 317), a partir dessa “matéria-prima” intervém uma 

“modulação retórica” disposta como metáforas e desvios de sentido. Trata-se de uma 

“memória do sentido”. “O pré-constructo, como aliás o interdiscurso, não depende da 

materialidade discursiva e, por isso, não pode ser identificado como um conjunto de 

discursos concretamente proferidos, embora sendo linguisticamente passíveis de 

análise”. Está associado ao que Althusser denominou como prática ideológica ou 

normas práticas que materializam a ideia do sujeito. Conforme Paveau: 

 

Trata-se, de fato, de uma memória cognitivo-discursiva que elabora as 

linhagens discursivas, as quais podem ser definidas como dispositivos 

representacionais internos e externos, permitindo acolher e transmitir 

conteúdos semânticos ligados aos saberes, crenças e práticas. Isso 

quer dizer que existem ‘lugares de memória’ discursivos e cognitivos. 

(PAVEAU, 2007, p. 325-326). 

  

A partir de Paveau (2007) enfatizamos que os pré-constructos constituem-se 

como lugares de memória cognitiva e indicam o conteúdo semântico da prática na 

ideologia. O pré-construído constitui um nome de memória, lugar de memória 

discursiva que transparece no intradiscurso como efeito de sentido, variando num plano 

social hierárquico. No presente estudo, teorizamos que ao identificar o pré-constructo 

referente ao pré-construído em análise, identificamos o que nomeamos como o tópos 

discursivo, um lugar discursivo comum que reverbera sentido nas cadeias discursivas. 

Por exemplo, ao analisarmos o Samba como signo da identidade cultural da Música 

Popular Brasileira, temos como lugar de memória o sistema holográfico acerca do 

imaginário político nacional na consolidação da indústria fonográfica, uma memória 

antropognóstica dos anos 1930. A indicação do Samba como a principal mercadoria 

cultural desse contexto corresponde ao seu tópos discursivo.  

A linguagem pode ser reproduzida, somente, mediante a representação de uma 

memória significada como um conhecimento. Orlandi (1999) parte do pressuposto de 

que a formação discursiva constitui a materialidade da memória, que a priori é um 

signo social. O sentido do discurso instaura-se a partir das referências do imaginário que 
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representam os signos discursivos como memória, estabelecendo uma dinâmica 

necessária de retomada de representações simbólicas dispersas, para a construção de um 

significado. Com isso, o sentido implícito em cada discurso não pode ser autônomo em 

relação a uma memória pré-existente. Assim, segundo Orlandi (1999), é possível 

compreender que a linguagem poderá produzir sentidos no interior de dada formação 

discursiva que reverbera os sentidos já produzidos e que estão dispostos numa memória 

discursiva. Em síntese, essa memória constitui uma referência no ato da produção de 

sentidos, materializada através das formações discursivas. A memória discursiva, um 

elemento simbólico, opera como um espaço de significância mediante o efeito de 

sentido das formações ideológicas delineadas por formações discursivas.  

 

  

2.2 Descrição do fenômeno da metáfora do indivíduo/ente político 

 

 

De acordo com Pêcheux (1999), investigar o papel da memória discursiva 

implica em uma abordagem das condições e processos pelos quais um acontecimento 

histórico, descontínuo e exterior, está inscrito no espaço potencial de coerência próprio 

a uma memória. A memória discursiva, ordenada em construções simbólicas/icônicas, 

constitui um espaço de continuidade interna do fenômeno histórico, e deve ser 

compreendida como uma memória social inscrita em práticas. O ícone possui uma 

eficácia simbólica, constitui o significante da imagem. Conforme o filósofo, a esfera do 

icônico opera como uma localização de traços distintivos, que mediante a significância 

representa uma inscrição da formação que remete a um fato discursivo. Um fato 

discursivo não conduz a uma universalidade ou a uma sintaxe do icônico, pois o seu 

trajeto é marcado por oposições. Fatos discursivos funcionam como a materialidade de 

uma memória discursiva. 

As formações discursivas funcionam como marcadores do sítio em que as 

posições discursivas das classes que lutam na Ideologia, pela conquista de um território 

do saber. Teorizamos que uma formação discursiva configura-se como uma linguagem 

territorial, que nos termos de Mora (2009), a partir de conceitos de Schlanger [1992], 

engendra o uso das várias metáforas do saber e da sua aquisição. 

 No universo simbólico acessado mediante uma memória discursiva e o seu efeito 

de interdiscurso encadeado como o pré-construído de uma linguagem territorial, 
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sintagmas ganham a conotação como nomes que denotam um posicionamento 

discursivo. Esse processo marca o que compreendemos como uma metáfora do 

ente/indivíduo político. A partir de Lacan (1986)
4
, descrevemos esse processo. 

Conforme Lacan, o valor da palavra, enquanto ato de discurso, constitui um 

funcionamento coordenado com um sistema simbólico já estabelecido, imanente e 

dotado de variação semântica. De acordo com o psicanalista: 

 

[...] nós podemos capturar em qualquer caso, como o mundo é 

colocado em movimento, como o real e o imaginário começam a ser 

estruturados, como se desenvolvem numa definição sucessiva de 

variedade de cargas de objetos humanos, ou seja, nomeáveis. Todo 

esse processo encontra o seu ponto de partida nessa primeira 

referência imagética constituída por uma palavra significativa, o que 

torna uma estrutura chave na lei da palavra, humaniza o homem. 

(LACAN, 1986, p. 03). 

 

 De acordo com Lacan (1986), a realidade do sujeito é o mundo humanizado, 

simbolizado, constituído pela transcendência introduzida pelo símbolo na realidade 

primitiva, o real sem a mediação de uma leitura. O nascimento do eu ocorre na inscrição 

de um imaginário, o que evidencia uma dinâmica que articula o simbólico e o 

imaginário na construção da realidade. O imaginário e o real são compreendidos como 

materialidades distintas no processo de constituição do sujeito. A realidade é mediada 

pelo imaginário, que funciona como um ponto de correspondência com o real por meio 

da significação. Lacan descreveu o fenômeno de “etapa do espelho” como uma fase da 

identificação que pressupõe a referência imagética virtualmente constituída de valor, a 

partir de um objeto concreto, como uma realidade, pois, constitui-se como a experiência 

que simula a constituição do corpo intersubjetivo. Trata-se de um processo que reside 

no domínio da linguagem como referência da existência.  

A metáfora do ente político pode ser explicada, ainda, como um efeito 

interdiscursivo. A partir dos conceitos de Pêcheux, Courtine (2009) formula que o 

interdiscurso fornece as modalidades do assujeitamento que poderão ser analisadas. O 

interdiscurso pode ser compreendido como o conjunto de objetos pelos quais o 

enunciador irá conferir coerência à sua declaração. De acordo com Courtine, a formação 

discursiva domina a sequência discursiva produzida como enunciado no interdiscurso. 

A articulação dos significantes do objeto de identificação condicionada constitui o 

intradiscurso da formação discursiva. O intradiscurso encontra a sua materialidade a 

                                                           
4
 Todas as traduções nossas.  
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partir da inscrição do pré-construído nomeado como uma evidência do conhecimento e 

da linguagem. O interdiscurso constitui o pré-construído enunciado como produção de 

efeito de sentido no intradiscurso. Segundo Courtine (2009), a interpelação-

assujeitamento do sujeito realiza-se pela identificação do sujeito universal da formação 

discursiva. As condições de produção de uma sequência discursiva efetuam-se na 

imbricação entre a formação discursiva e a formação ideológica - o encadeamento 

interdiscursivo.  

A partir das assertivas de Pêcheux, Courtine (2009) descreve que o intradiscurso 

corresponde ao nível da formulação discursiva, à estratégia argumentativa. O 

intradiscurso aparece como o lugar onde realiza-se a sequência dos elementos do saber, 

onde o desnivelamento interdiscursivo é linearizado numa superfície única de 

enunciações articuladas. Segundo Courtine, o intradiscurso constitui o lugar onde o 

imaginário é manifestado no discursivo, ou seja, onde o enunciador é produzido na 

enunciação como interiorização da exterioridade do enunciável. 

Uma experiência do corpo cognoscente, a metáfora do indivíduo político pode 

ser enunciada a partir dos conceitos de Nunes (2014), que descreve a cognição 

corporalizada como o corpus do conhecimento. Nesse sentido, o processo também é 

evidenciado como um fenômeno no campo da linguagem. Conforme Nunes: 

 

A cognição, a percepção e a representação são ações que decorrem da 

relação estímulo-resposta entre corpo e ambiente. A maneira como 

percebemos o mundo está inscrita em nossos corpos, o 

compartilhamento de significados e a significação do espaço 

configuram ações cognitivas, que apesar de se estenderem para além 

de nós, não podem ser encontradas separadamente de nossa 

corporalidade. (NUNES, 2014, p. 113). 

 

 De acordo com Nunes (2014), o nosso corpo é um sistema aberto em relação de 

co-dependência com o ambiente e a separação entre a sua exterioridade e o seu interior 

exige uma atualização constante do mapeamento do corpo: 

 

Cada um percebe e compreende ao seu modo uma realidade, mas a 

solução não é seguir para um “relativismo hermético” - em que o 

ambiente é concebido isoladamente pelo sujeito - compomos 

coletivamente domínios de realidades que integram o eixo das 

coexistências. O ambiente também é composto por percepções 

decorrentes de nossa estrutura cognitiva (individual, intransferível), 

que orienta o modo como percebemos a realidade, uma vez que não 

estamos separados dos fenômenos que observamos. (NUNES, 2014, p. 

118).  
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Nunes (2014), descreve a corporalidade do conhecimento como a distinção entre 

a “cognição”, a “percepção” e a “representação”. Trata-se de uma crítica referente à 

questão ontológica instalada ante a ausência de um fundamento para guiar as nossas 

percepções, uma experiência exclusiva. Compreendemos, a partir de Nunes, que as 

convenções cartográficas e as simbologias do fenômeno de aquisição da Cultura 

referem à atualização de estruturas da mente, que opera por meio da significância. 

Submetida a uma tensão, a memória é atualizada mediante uma nova inscrição, 

que permanecerá como uma identidade, até que ocorra um novo fenômeno. 

Consideramos, a partir dos conceitos da corrente da Linguística Estruturalista, que o 

fenômeno de aquisição de memória ocorre a partir de um sistema de signos que 

constituem uma dinâmica de união em relações de solidariedade e dependência. Como 

um fenômeno de organização de unidades, mediante equações de delimitação de 

marcadores da razão, ocorrem modificações em encadeamento cronológico e 

geograficamente localizadas. Partem de uma matriz de coleção de variáveis linguísticas 

de um mesmo tipo, acessíveis como signos armazenados contiguamente. Valores 

simbólicos são delimitados numa inter-relação de elementos atualizados em forma de 

cadeia e que caracterizam ânimos. Enfatizamos a emergência da corporeidade na 

expressão do ânimo, admitindo a topografia da constituição do sujeito forjada na arena 

política. 

Conforme Nunes (2014), o corpo, enquanto parte da própria linguagem, está 

além daquilo que possa representar a mente como espelho da natureza, assim como a 

corporalidade da experiência do vivido significada como atos. O corpo encontra-se 

estritamente relacionado à produção do conhecimento, inclui conceitos e a própria 

metáfora. A metáfora, por conseguinte, trata de um processo de organização cognitiva, 

dinamizada pela capacidade de representação da coisa e de seu próprio estado, adjetivo 

de sua plasticidade. No todo, o processo de constituição do sujeito refere à projeção de 

uma significância presente como um conceito posto para a representação. “Nossa 

construção conceitual se estabelece por meio de imagens perceptivas e de imagens 

evocadas, sendo as primeiras representações topograficamente organizadas da 

experiência, e as seguintes, interpretações de um passado vivenciado ou de projeções 

para o futuro” (NUNES, 2014, p. 128). A cognição articula a referência para a 

adaptação ao ambiente.  
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De acordo com Pêcheux (1995), não há propriamente uma subjetividade 

interagindo mediante atos advindos da cognição nos aparelhos, mas um ritual que 

produz uma “forma-sujeito ideológica”. Para a Análise de Discurso, a forma-sujeito 

corresponde a uma metáfora, produzida mediante a portabilidade da manifestação 

material do efeito de sentido de um dado signo articulado. Conforme Pêcheux (1995), a 

forma-sujeito recebe o nome do discurso enunciado como uma forma de identificação 

contingente, pois se trata do portador da representação anunciada como um signo no uso 

da língua como expressão de uma retórica incidental. A portabilidade do efeito de 

sentido do objeto em discurso corresponde à subordinação em relação ao estado 

conceitual da materialidade do mundo exterior da referência enunciativa
5
.  

Nunes (2014, p. 134) compreende o processo metafórico da constituição do ente 

como um conceito referente à cognição a partir de Lakoff e Johnson [1980]. Nesse 

sentido, explicamos que a metáfora assume uma função basilar em nosso sistema 

conceitual e também na linguagem cotidiana, muito além de um mero artifício literário. 

A partir disso, evidenciamos a metáfora como um conceito que possui como atributos 

funções cognitivas. Assim, compreendemos que aquisição de identidade em um 

discurso refere a uma metáfora cuja função cognitiva é “orientacional”, determinada 

“pelas experiências físicas e mais especificamente, culturais”; que organizam um 

sistema conceitual para poder conferir um sentido a um determinado conceito. A 

construção de metáforas orientacionais ocorre a partir de esquemas espaciais de 

oposição, que não são arbitrários e são estabelecidos de acordo com a vivência de cada 

indivíduo. Conforme Nunes (2014, p. 136), “nossas experiências básicas de orientações 

espaciais dão origem a metáforas orientacionais que estão diretamente associadas a 

essas experiências, e organizam um sistema de conceitos associados a outro sistema de 

conceitos”.  

A Música constitui um objeto de estímulo do corpo cognoscente. O Samba 

suscita emoções. Conforme Nunes (2014, p. 131), intimamente associadas a um fluxo 

de representações simbólicas, as emoções podem ser constituídas desde simples 

interações de regulação do próprio organismo até interações sociais complexas. 

“Processos determinados biologicamente, as emoções são reações químicas e neurais 

                                                           
5
 Pêcheux (1995) enfatiza que a identidade não funciona como um predicado e está exposta em uma 

oração subordinada substantiva apositiva explicativa ou restritiva, nos termos da Linguística. O pré-

construído constitui-se como uma exterioridade-anterioridade a qual o enunciador retorna 

inconscientemente para posicionar-se em dada formação ideológica.   
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que em conjunto formam um padrão para avaliar o seu estado corporal, a dinâmica 

corporal do outro e o ambiente circundante de um modo geral”. Nunes (2014) diferencia 

a emoção e o sentimento, marcando a emoção como uma experiência do corpo e o 

sentimento como uma experiência da mente. O sentimento depende de uma 

representação metafórica do corpo. Toda emoção deve desencadear um sentimento, 

todavia é possível que os sentimentos prescindam a emoção. A partir dos conceitos de 

Nunes (2014), compreendemos que a referência à Música Popular Brasileira, 

circunstancialmente o Samba, como um signo da identidade cultural do povo brasileiro 

constitui uma “metáfora estrutural”. Trata-se de uma metáfora cuja função cognitiva 

situa-se na possibilidade de que a compreensão da linguagem musical possa situar a 

identidade nacional. Em termos de estímulo do espírito, a Música refere-se a uma 

“metáfora ontológica”, que auxilia na compreensão de ideias percebidas como emoções 

motivadas pelas experiências concretas.  

Compreendemos que a abordagem teórica materialista pêcheuxtiana, descrita 

como a interpretação acerca do funcionamento das representações nos processos 

discursivos, explica o papel da forma-sujeito como portadora do centro do sentido, 

mediante um processo de identificação produzido pela eficácia material do imaginário. 

Neste sentido, o imaginário, ao ser articulado como memória, torna a forma-sujeito 

portadora da representação assumida como uma identificação com o respectivo 

significante, mediante uma metáfora. O efeito de sentido que denota o conceito 

completo do signo, ou seja, a relação com um significado, encontra eficácia quando 

articulado como um posicionamento ideológico. O imaginário necessita dos atos de 

identificação do indivíduo como um complemento para a materialidade de sua 

existência histórica. Na metáfora do indivíduo que se torna um sujeito do discurso não 

há uma representação do signo acerca do ente cognitivo, mas uma representação do ente 

acerca do signo, numa perspectiva freudiana e lacaniana. Evidenciamos a forma-sujeito 

como o efeito de práticas discursivas, cuja base representa a Ideologia. Dessa forma, as 

nossas análises acerca do processo de aquisição da linguagem convencionada para atos 

da vida em sociedade, nos moldes modernos e subsequentes, delineiam detalhes 

cartográficos de um fenômeno relacionado à estrutura da cultura subjetiva - a base 

empírica da Cultura. 

Esteves (2015) propõe uma tese para a análise do funcionamento da noção de 

padrões constituídos como hábitos culturais como um efeito sintetizado em discurso. 

Considera-se que argumentos, produzidos a fim de serem apropriados como saberes 
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acerca do que constitui uma regra para a representação da constituição de um sujeito do 

discurso, são incorporados mediante o assujeitamento ao aparelho respectivo da 

interpelação acerca de produções eruditas ou populares. A função desses enunciados 

refere ao controle do imaginário acerca dessa temática na formação social a que se 

destina histórica e geopoliticamente. Esteves determina uma relação entre a 

Cultura/Ideologia e o discurso compreendendo ambos como práticas subjetivas - 

complementos do imaginário. 

As nossas análises, a partir de um quadro de disciplinas e teorias diversas, 

coadunam métodos da interpretação dos sentidos, da disposição de signos e possíveis 

interpretações considerando fatores sócio-históricos e geopolíticos. Compreendemos a 

cognição como um atributo, a percepção como uma capacidade e a representação como 

um fenômeno da linguagem. Isto posto, demonstramos o nosso dispositivo analítico 

para a Análise de Discurso e as Geografias do Corpo. O interdiscurso realiza a metáfora 

do indivíduo ao atribuir-lhe memória, percepções inteligíveis para que haja a 

materialidade de um efeito metafórico que transparece como intradiscurso e encontra-se 

significado por um valor simbólico latente num quadro pré-discursivo. A experiência do 

assujeitamento às formações discursivas imprime a representação de ideologias a partir 

de um território do saber, articulando uma linguagem territorial. O corpo cognoscente 

participa da luta entre classes como um sujeito do discurso, inscrevendo um 

posicionamento experimentado como a vivência política, histórica e cultural 

geopoliticamente localizada, mencionando argumentos que justificam os seus atos e 

definem o seu status ante tópos discursivos referentes ao seu Estado. Identificações com 

a Ideologia de Estado caracterizam uma entidade política que encontra o seu duplo 

numa forma antropognóstica reconhecida mediante subversões e associações do 

inconsciente. Propomos o conceito de que a materialidade discursiva possui função 

cognitiva.   

 

 

2.2.1 A linguagem territorial e a representação das ações e relações sociais no Brasil nos 

anos 1930 

 

 

Pressupomos a Ideologia como uma linguagem territorial que materializa um 

comportamento linguístico como um acontecimento a partir de um Discurso. A 
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linguagem territorial corresponde à Ideologia inscrita nos Aparelhos Ideológicos de 

Estado. Compreendemos a Ideologia como a materialidade da dominância de formações 

ideológicas inscritas em formações discursivas dramatizadas em lutas de classes.   

Ao considerar a memória como uma referência nos efeitos de sentido, 

reproduzidos no discurso, buscamos compreender como o Samba foi investido de 

significância para brasileiros e por brasileiros, nos anos 1930. A discriminação racial 

característica do Brasil, um tópos discursivo, possui como materialidade simbólica a 

desnaturalização do corpo afro-brasileiro e podemos compreender que a África Negra 

constitui o seu referente. Observamos que, por tratar-se do referente do Samba, a África 

Negra também foi legitimada como um referente da identidade brasileira, a partir da 

instituição de parte da sua linguagem como um signo de afinidade com a materialidade 

simbólica da performance cultural do espírito ultranacionalista no Brasil, outro tópos 

discursivo.  

Como um acontecimento discursivo, percebemos a Ideologia como um conjunto 

de formações ideológicas que agem pela interpelação/assujeitamento de pares, 

convivendo concomitantemente com a sua rejeição por outros pares - na luta de classes. 

A Ideologia, como uma linguagem territorial e conjunto de formações ideológicas, 

engendra as relações sociais materializadas em ações que referem ao âmbito político. 

Althusser (1980, p. 77), postulou duas teses acerca da ideologia. A primeira aventa que 

“a ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com as suas condições reais 

de existência”. Contudo, embora a ideologia não corresponda à realidade, constituindo-

se, portanto, em uma ilusão, faz alusão à realidade, de modo que basta “interpretá-la” 

para reencontrar, sob a sua representação imaginária do mundo, a própria realidade 

desse mundo.  

Funcionando também como tópos discursivos, em nosso estudo o discurso da 

democracia racial e o trabalho constam como Ideologia de Estado, de forma que a 

representação imaginária do Brasil acolhia em forma de repressão e normatização a 

realidade que constituía uma base democrática e capitalista - com execuções 

questionáveis a priori. Segundo Althusser: 

 
[...] não são as condições de existência reais, o seu mundo real, que 

‘os homens’ ‘se representam’ na ideologia, mas é a relação dos 

homens com estas condições de existência que lhes é representada na 

ideologia. É esta relação que está no centro de toda a representação 

ideológica, portanto imaginária, do mundo real. É nesta relação que 

está contida a ‘causa’ que deve dar conta da deformação imaginária da 
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representação ideológica do mundo real. Ou melhor, para deixar em 

suspenso a linguagem da causa, convém formular a tese segundo a 

qual é a natureza imaginária desta relação que fundamenta toda a 

deformação imaginária que se pode observar em toda a ideologia (se 

não se viver na verdade desta) [...] Na ideologia, o que é representado 

não é o sistema das relações reais que governam a existência dos 

indivíduos, mas a relação imaginária destes indivíduos, com as 

relações reais em que vivem. (ALTHUSSER, 1980, pp. 81-82, grifos 

do autor).  

    

 A partir de formações discursivas regularizadas como formações ideológicas é 

possível verificar que o Samba foi pauta na luta de classes no Brasil nos anos 1930, ora 

divulgado como o mais importante bem simbólico da cultura popular, ora temido como 

a subversão dos valores morais da família e da sociedade brasileira. Essas discussões 

estendem-se até os correntes dias. A ideologia nos anos 1930 era totalitária, de modo 

que as classes dominantes exerciam um poder autoritário sob as camadas dominadas, 

incluindo os afro-brasileiros. Mesmo temido como uma subversão dos valores queridos 

para a Pátria, o Samba era disseminado pela indústria cultural como um bem simbólico 

que diferenciava a Cultura Brasileira daquela produzida por outras nações, como uma 

genuína representação da linguagem dos brasileiros. A elite brasileira absorveu e 

modificou as características originais do Samba, substituindo instrumentos 

característicos da idiossincrasia africana. 

A partir de Goldwasser [1975], Fry (2005) descreve que originalmente os 

produtores e consumidores do Samba eram severamente perseguidos pela polícia e 

precisavam esconder-se nos terreiros de Candomblé, um pouco mais aceitos pela 

sociedade. Porém, segundo o antropólogo: 

 

[...] com o tempo, a importância cada vez maior do Carnaval provocou 

uma transformação da repressão em apoio explícito. As escolas de 

Samba desceram legitimamente para as avenidas e o Samba passou a 

ser consumido por uma população que ultrapassava em muito as 

fronteiras do morro, do Rio de Janeiro, ou mesmo do Brasil. O 

Carnaval se tornou uma atividade turística lucrativa. (Fry, 2005, 154). 

 

 Fry (2005) descreve que o Candomblé e o Samba, ambos de origem africana, 

foram sutilmente adotados pela burguesia branca e transformados em instituições 

nacionais lucrativas, econômica e politicamente, distinguindo a Cultura Brasileira de 

outras latino-americanas e do mundo desenvolvido. A adoção desses signos como 

nacionais foi politicamente conveniente, um instrumento para garantir a dominação das 

classes já dominadas, uma prática difícil de ser denunciada, pois ocultava a opressão 

racial no Brasil. A Cultura Afro-brasileira não tem o mesmo valor da cultura negra 
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norte-americana, já que no primeiro caso a cultura foi pulverizada e assimilada pelas 

elites, ao invés de investir na segregação como ocorreu nos Estados Unidos, por 

exemplo. Enquanto os norte-americanos são reconhecidos como negros a partir de 

relações de parentesco, no Brasil a aparência é o quesito observado. Conforme Fry, 

(2005) desde o final do século XIX a população carcerária é formada por um número 

maior de negros, além de que quanto mais negro, maior era a probabilidade de 

condenação, pelo pensamento iniciado por Nina Rodrigues. Esse pensamento inspira a 

prática policial e grande parte da opinião pública até os dias correntes.  

 A religião negra que se refez no Brasil, como explica Prandi (2005), é uma 

reconstituição da religião africana e de muitos aspectos da África original, repondo 

desta forma a memória deixada de forma forçada para trás. Uma vez que as estruturas 

familiares e societárias africanas foram destruídas com a vinda dos negros escravizados, 

as linhagens biológicas e as estruturas de parentesco sanguíneo foram substituídas por 

concepções de linhagens mítico-espirituais. No Brasil, as famílias-de-santo recriaram 

padrões familiares e de parentesco existentes na África formando uma espécie de 

“miniatura simbólica” da família yorubá, na qual os indivíduos pertencem a grupos 

religiosos que estabelecem relações de hierarquia, subordinação e lealdade 

independentemente de laços parentais biológicos. Se na África cada indivíduo era um 

descendente real de seu Orixá, seu pai ancestral, em solo brasileiro cada indivíduo passa 

a ter a sua divindade revelada através do oráculo do jogo de búzios. Pode ser 

considerada uma segunda opção, que corresponde ao mesmo Orixá da mãe biológica do 

iniciado, identificação que também se revela através do oráculo. Assim, conforme 

Prandi (2005), o culto não se refere mais ao passado genealógico identificando e 

legitimando cada tronco familiar como acontecia na África. A família-de-santo agrega 

pais, mães, filhos e filhas-de-santo, recriada após a diáspora e liga espiritualmente cada 

um dos membros da religião afro-brasileira independentemente de sua etnia, raça ou 

nacionalidade, tornando os Orixás divindades universais. A Tradição nascida no Brasil é 

uma reconstrução não apenas da religião africana, mas também uma reconstrução de 

outros aspectos culturais da “Mãe África”. As adaptações surgidas das trocas entre as 

diferentes nações em solo brasileiro e africano recriaram uma espécie de “África 

simbólica”, sendo esta durante muito tempo a mais completa referência para afro-

brasileiros. 
 
 

 Conforme Bastide (2001), o Candomblé trata-se de uma religião originalmente 

centrada na tradição oral, abrange a vida social, a hierarquia, a ética, a moral, o lúdico, 
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as tradições verbais e não-verbais de seus devotos. As diferentes nações perpetuam os 

seus costumes através de sua maneira particular de tocar o tambor, pelo idioma dos 

cantos, vestes litúrgicas, nomes das divindades e estrutura das cerimônias. A língua em 

que as saudações são cantadas varia, sendo usada nos candomblés bantos palavras de 

origem portuguesa, enquanto nos candomblés nagôs ou daomeanos a língua usada é a 

africana, variando de acordo com a origem étnica da nação.
 
 

  Segundo Parés, as diferentes identidades étnicas sempre encontraram em seus 

rituais formas de expressão e diferenciação. Os espaços onde se desenvolvem as práticas 

religiosas sempre foram de contraste para a demarcação dos limites das diversas nações 

africanas no passado e permanece assim até hoje tanto nas casas tradicionais, como 

naquelas de fundação mais recente. Conforme Parés: 

 

No caso da diáspora forçada da população africana no Brasil temos 

uma situação singular na qual diversos grupos humanos foram 

deslocados de suas sociedades e instituições religiosas e que, no 

entanto, trasladaram para o novo espaço social uma pluralidade de 

culturas [...] na forma da memória e de experiência individualizada, 

os escravos levaram ‘fragmentos de cultura’, porém, desprovidos das 

instituições sociais que lhes davam expressão (PARÉS, 2006, p. 109).
 

   

 Conforme Prandi (2005), os bantos foram trazidos para o Brasil antes mesmo dos 

povos sudaneses, ao qual pertencem os yorubás e os jejes. No século XIX, quando 

chegaram os yorubás, os descendentes dos bantos já estavam adaptados aos costumes da 

colônia, falavam a língua portuguesa e eram catequizados, porém, apesar disto, 

reconheciam em si uma identidade diferente da de seu senhor português. Como escravos 

e excluídos da sociedade lusitana, se reconheciam como descendentes de brasileiros e de 

africanos. Como afro-descendentes cultuavam
 
 o espírito de seus antepassados negros de 

acordo com a sua linhagem através da memória trazida da África banta, sendo este o 

candomblé angola ou candomblé congo. Cultuavam também povos indígenas, aqueles 

que reconheciam como os seus ancestrais em solo brasileiro, na chamada gira de 

caboclo. Após a chegada dos sudaneses ao Brasil, além de cultuar os ancestrais africanos 

de aldeias bantas e os ancestrais ameríndios, alguns deles, sob a influência de nagôs e 

fons, passaram a cultuar as divindades trazidas pelos recém-chegados irmãos africanos, 

denominados pelos bantos não como Orixás e sim como Inquices. Foram adaptados às 

suas línguas e ritmos também os mitos e os ritos referentes aos deuses yorubá que em 

nada se parecia com o culto que era praticado na África banta, sendo reproduzida desta 

forma os aspectos e a religião da África sudanesa.
 
 



30 
 

Conforme Prandi (2005), o povo yorubá acredita que nos objetos e nas forças da 

natureza estão corporificadas entidades as quais devem ser oferecidos sacrifícios, 

selando um pacto de submissão e proteção. Estes espíritos da natureza passaram a ser 

cultuados como Orixás e são eles detentores do poder de governar aspectos do mundo 

natural, como o raio, o trovão, as montanhas, as florestas e os rios. Com o passar do 

tempo, os Orixás foram perdendo a característica animista e passaram a assumir 

aspectos de “pessoas divinas”. Os homens passaram a vestir as roupas e os adornos que 

caracterizam essas divindades compartilhando a sua comida e bebida, cuidando da 

diversão de seus ancestrais.
 
 

Conforme Moura (1995), a Abolição da Escravatura revolucionou inteiramente a 

vida do negro, pois em nenhum momento o novo Estado republicano preocupou-se, em 

nível de uma política governamental global, com as transformações que evidentemente 

a libertação oficial provocaria na vida do grande número de negros trazidos ou nascidos 

aqui, que passariam a defrontar-se com as peculiaridades do mercado de trabalho livre 

que se reformulava, privilegiando uma concepção moderna do operário ocidental. De 

acordo com Moura, o desconhecimento da nova linguagem trabalhista, os preconceitos 

raciais e as consequentes dificuldades de competir pelas vagas que se abriram na 

indústria, no comércio, no funcionalismo e nas obras púbicas, fizeram com que muitos 

nesse período de transição se incorporassem à massa de desocupados que lutavam pela 

sobrevivência nas grandes cidades brasileiras.  

 Segundo Moura (1995), as mulheres negras achavam alternativas no trabalho 

doméstico ou como pequenas empresárias com suas habilidades de forno e fogão, 

procurando o sustento através de pequenos ofícios ligados ao artesanato e à venda 

ambulante. O homem negro teria melhor sorte no Rio de Janeiro do que em São Paulo, 

onde a competição com o imigrante era superior. No Rio de Janeiro houve 

oportunidades na multiplicidade de ofícios em torno do cais do porto, para alguns na 

indústria, para os mais fortes na polícia, para os mais claros no funcionalismo, para 

todos no Exército e na Marinha. Mas muitos ficaram à margem, como prostitutas, 

cafetões e malandros. Outros sobreviviam como artistas, em cabarés, teatros de revista, 

circos e palcos, valendo-se de seu talento e do que haviam aprendido nas festas 

populares. De acordo com Moura, muitas atividades foram recusadas por negros, 

consideradas aviltantes, como as tarefas mais brutas e desagradáveis associadas à 

humilhação da escravatura. A presença do negro no Rio de Janeiro tornou-se tradicional 

no cais do porto.  
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Opositora ferrenha do Samba, do Candomblé e de outros cultos inspirados em 

dogmas africanos, a Igreja Católica impunha-se como Aparelho Ideológico de Estado 

discriminando essas religiões e os costumes que pudessem colocar a sua influência em 

risco. A Igreja Católica, nos anos 1930, tinha influência também na política, indicando 

os rumos das decisões e costumes a serem enraizados como dignos da cidadania 

brasileira, como ocorria na sociedade formada durante o período colonial. 

De acordo com Dutra (2012), nos anos 1930, em nome do catolicismo houve 

uma mobilização política ampla, incluindo a disseminação de artigos jornalísticos em 

defesa de uma conduta virtuosa. Criticavam a própria imprensa e os produtos culturais, 

descrevendo nesses a existência de uma proclamação das excelências da imoralidade e 

da pornografia. Demonstravam a sua contrariedade quanto à Lei do Divórcio; a 

embriaguez; o nudismo proposto pelas influências da moda do vestuário tanto nas praias 

quanto nas ruas; além dos excessos sensuais do Carnaval e dos relacionamentos 

amorosos em geral, antes do casamento. Afirmava-se que os referidos comportamentos 

eram influenciados pela Música, pelo Cinema e pelo Teatro, além da Literatura. O ócio 

e os vícios eram considerados expressões da desordem, de forma geral enfraquecedores 

do espírito de combate revolucionário proposto pela própria Revolução de 1930 e pela 

esquerda, a Aliança Nacional Libertadora e o Partido Comunista. A moralidade 

compreendia como maliciosos os investimentos em atrizes que serviam de modelo para 

as jovens
6
, sob o argumento de que exibiam gratuitamente partes de seus corpos com 

voluptuosidade e demonstravam interesse em saber e aplicar os segredos das excitações 

instintivas. Também era defendida abertamente a censura rigorosa da literatura de 

cordel, sambas, jornais e revistas, classificando-os como descarados, indecentes e 

imundos. De acordo com Dutra (2012), as considerações de Freud (1976c, p. 71).
 
 sobre 

o superego e o controle instintual da moralidade explicariam esse fenômeno social; o 

que significa que, quanto mais moralista se é e mais rancor se tem ao sexo, mais 

desejado este é e maior atração provoca”. É importante ressaltar que, no Brasil, os anos 

1920 e 1930 foram marcados pela oposição à psicanálise freudiana. Segundo a 

historiadora, as paixões carnais deveriam ser substituídas pelo amor à Pátria, onde a 

repulsa ao sexo, ao corpo e ao prazer delimitavam as normas e interdições morais, 

porque: 

                                                           
6
 Conforme Dutra (2012), na questão da mulher o discurso comunista colocou-se a favor de que 

pleiteassem os direitos iguais aos dos homens, opondo-se totalmente contra o poder expresso pelo 

patriarcado constituído como paradigma da estrutura social no Brasil. Possuíam ligações com a União 

Feminina do Brasil. 
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A Igreja e a religião surgem, aqui, como importantes reforços à 

família e à moralidade, elaborando um campo de referência 

imaginário onde as pulsões do desejo, a tentação dos sentidos, a 

sedução dos corpos, o matrimônio ilícito, os incitamentos ao sexo são 

associados ao demônio, reconhecido pela malícia, pela tentação, pelo 

desejo animal. E é esse imaginário que é preciso ser controlado para a 

manutenção da família moralizada. Como? Pelo combate à corrupção 

da moral e dos costumes nas formas em que ela se apresentar e onde 

ela se fizer presente. E os católicos demarcam minuciosamente todas 

as suas formas e locais de atuação [...] Ao se mostrarem defensores de 

valores universais, como as artes, a ciência, a família, a liberdade de 

expressão, também os comunistas sustentam que eles estão sendo 

corrompidos, subvertidos e profanados por agentes do fascismo, do 

imperialismo e da camarilha getuliana. Ao se contraporem a esses 

agentes também eles se deixam ver como fervorosos adeptos de um 

moralismo autoritário que incide na defesa de uma moral sexual e 

familiar. (DUTRA, 2012, p. 188-193). 

 

Nos anos 1930, a moralização da política não impediu que a indústria cultural 

continuasse a veicular estereótipos e composições artísticas classificadas como 

indecorosas. No governo totalitário, inspirado em dogmas fascistas, o discurso político 

engendrou a democracia em torno dos valores trabalhistas, incluindo a normatização 

jurídica dessas relações. Apesar da inclusão dos negros em alguns setores do trabalho, a 

maior parte destes ainda encontrava dificuldades em estabelecer uma probabilidade de 

crescimento econômico como operários ou ocupando vagas em subempregos, como 

ainda ocorre nos presentes dias. 

No intuito de examinar as relações entre ética e política e os problemas da 

moralização da política como substituto para a moralidade institucional ou pública, 

Chaui (2011) apresenta um contradiscurso como uma crítica à paisagem aparentemente 

democrática vigente no Brasil. Inicia definindo que: 

 

[...] a ideologia não é apenas a representação imaginária do real para 

servir ao exercício da dominação em uma sociedade fundada na luta 

de classes, como não é apenas a inversão imaginária do processo 

histórico no qual as ideias ocupariam o lugar dos agentes históricos 

reais. A ideologia, forma específica do imaginário social moderno, é a 

maneira necessária pela qual os agentes sociais representam para si 

mesmos o aparecer social, e econômico político, de tal sorte que essa 

aparência (que não devemos simplesmente tomar como ilusão ou 

falsidade), por ser o modo imediato e abstrato de manifestação do 

processo histórico, é o ocultamento ou a dissimulação do real. 

(CHAUI, 2011, p. 15, grifo da autora). 

  

 Além da defesa da moral e dos bons costumes, os anos 1930 foram marcados 

pela defesa das boas contribuições dos afro-brasileiros para a Nação, a partir do Samba 

e das belezas tropicais da Bahia, incluindo trabalhos científicos como Casa-grande & 
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senzala, acerca da mestiçagem. As contribuições foram promovidas principalmente por 

ações de exaltação à Pátria pelas políticas populistas do governo presidencial de Getúlio 

Vargas.   

 Conforme Dutra (2012), durante os anos 1930, houve uma ação fascista no 

Brasil, baseada em uma ideologia que sustentava a imagem de uma sociedade una e 

racional; a identificação entre o público e o privado; entre o Estado e a sociedade civil. 

Possuía como seus quatro pilares discursivos básicos o anticomunismo/revolução, o 

trabalho, a pátria e a moral. Segundo Dutra, a ação integralista no Brasil articulava as 

imagens, conteúdos e dispositivos estratégicos presentes nessas vigas em torno de pares 

antitéticos que expressavam ambiguidade, como por exemplo: ordem/subversão; 

ordem/desobediência; doença/saúde; produtivo/improdutivo; progresso/atraso; 

união/dissolução; patriota/traidor e etc. De acordo com a historiadora: 

 

Várias questões, no período de 1935 a 1937, mobilizaram as forças da 

sociedade e do Estado no Brasil convergindo para a criação do Estado 

Novo. Em torno de temas como comunismo, revolução, pátria, ordem, 

trabalho, as várias instituições e classes da sociedade expressaram 

suas concepções, interesses, formas de participação e atuação [...] Essa 

disposição totalitária [...] se deixa entrever enquanto referida, 

fundamentalmente, não a um regime, e sim a uma ideologia que 

sustenta a imagem de uma sociedade una, indivisa e homogênea; 

advoga um controle social que normalize, uniformize e totalize o 

conjunto da vida social em nome de um valor dominante que 

pressupõe a identificação entre o público e o privado, o Estado e a 

sociedade civil; que representa a sociedade enquanto uma organização 

prenhe de racionalidade; que não prescinde do fantasma do inimigo 

para manter coeso o corpo social e também não prescinde do recurso à 

ficção, à mentira e à violência na representação e no controle de um 

real. E é essa mesma disposição que nos põe diante da dimensão 

imaginária da vida política. (DUTRA, 2012, p. 23-24). 

 

 Creditada pelo governo varguista como uma sociedade democrática, a sociedade 

que se formava no Brasil, nos anos 1930, era refém das imposições da classe dominante, 

do catolicismo e da violência contra opositores da ação integralista. Em nome do 

Capitalismo, as instituições públicas e privadas ancoravam os seus discursos totalitários 

em pares discursivos antitéticos, remetendo a subversão aos comunistas. 

Ao relacionar os tipos de relações existentes em uma sociedade democrática e 

capitalista, Chaui (2011) reconhece haver o povo e as suas elites, essas últimas 

exercendo autoridade no que refere à Cultura. Segundo a filósofa: 
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O autoritarismo existe sempre e toda vez que as representações e 

normas, pelas quais os sujeitos sociais e políticos interpretam suas 

relações, sejam representações e normas vindas de um polo [...] a 

exterioridade e a transcendência do poder, fonte de sua autoridade, 

encarnam-se no instrumento de que os dominantes dispõem para a 

dominação, isto é, no aparelho do Estado, tomado como poder 

separado da sociedade, mas na realidade engendrado pelo próprio 

movimento interno da sociedade. (CHAUI, 2011, p. 52). 

 

 As práticas políticas organizadas por uma dimensão que oculta a real tônica da 

luta de classes, dissimulando o real, são percebidas por um significado anterior, que se 

relacionam com o significante, tornando opaco o significado atualizado imediatamente 

pela metáfora. Ricoeur (1990) relaciona como traços da ideologia a não-transparência 

dos ícones culturais, como uma condição na produção das mensagens sociais; o que 

implica no fato de que os estatutos não-transparentes e não-reflexivos da ideologia 

indicam um retardamento temporal específico. Significa que o novo ícone pode ser 

percebido apenas a partir de um signo típico, o que relacionamos no presente estudo 

como o tópos discursivo de uma memória antropognóstica. O signo tipificado 

corresponde, segundo Ricoeur, a algo oriundo da sedimentação da experiência social, 

como o racismo e a democracia étnica em nossas investigações. Essa reflexão total 

corresponde a sua face não-crítica. Relaciona-se à função de dissimulação da ideologia, 

que de acordo com Ricoeur:  

 

Ela se exerce sobretudo em relação a realidades efetivamente vividas 

pelo grupo, porém inassimiláveis pelo esquema diretriz. Todo grupo 

apresenta traços de ortodoxia, de intolerância à marginalidade. Talvez 

nenhuma sociedade radicalmente pluralista, radicalmente permissiva, 

seja possível. Em algum setor há algo de intolerável, a partir do qual 

surge a intolerância. A intolerância começa quando a novidade 

ameaça gravemente a possibilidade, para o grupo, de reconhecer-se, 

de reencontrar-se. Esse traço parece contradizer a primeira função da 

ideologia, que é a de prolongar a onda de choque do ato fundador. 

Mas o fato é que essa energia inicial possui uma capacidade limitada: 

obedece à lei de usura. A ideologia é ao mesmo tempo efeito de usura 

e resistência à usura
7
. (RICOEUR, 1990, p. 70-71). 

  

Ricoeur descreve o fenômeno da representação, relacionando-o à ideologia: 
 

Este paradoxo está inscrito na função inicial da ideologia que é a de 

perpetuar um ato fundador inicial segundo o modo da "representação". 

É por isso que a ideologia é ao mesmo tempo interpretação do real e 

obturação do possível. Toda interpretação se produz num campo 

limitado. Mas a ideologia opera um estreitamento do campo com 

referência às possibilidades de interpretação que pertencem ao élan 

                                                           
7
 Grande rendimento de capital, na forma de juros ao devedor. 
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inicial do evento. É neste sentido que podemos falar de 

enclausuramento ideológico e, até mesmo, em cegueira, ideológica. 

Todavia, mesmo que o fenômeno se converta em patologia, conserva 

algo de sua função inicial. É impossível que uma tomada de 

consciência se efetue de outra forma que não pelo código ideológico. 

Assim, a ideologia fica afetada pela esquematização inelutável que ela 

se vincula; ao deixar-se afetar, ela se sedimenta, enquanto mudam 

fatos e situações. É esse paradoxo que nos leva ao limiar da função tão 

enfatizada de dissimulação. (RICOEUR, 1990, p. 70-71, grifo do 

autor). 

 

A função de dissimulação opera de forma que a ideologia parece ser uma 

escolha das classes dominadas. Há uma divisão entre as classes dominadas e as 

dominantes na formação social capitalista, instituindo a autoridade e o poder de 

subjugar mediante as relações de produção/reprodução/transformação das relações de 

produção para o acúmulo de capital. De acordo com Chaui (2011), a formação social 

capitalista institui uma divisão interna que constitui uma identidade pela contradição, 

isto é, uma identidade como contradição das classes sociais, posta pelas relações de 

produção. Para ocultar essa contradição e dissimular sua divisão interna, a sociedade 

busca oferecer uma imagem unitária, por intermédio da classe dominante. Elabora uma 

representação de si mesma como indivisa e não-contraditória. Segundo Chaui, a 

operação da história contínua e progressiva apaga a diferença temporal pela diferença 

empírica dos tempos. A cultura popular é vista como repositório e guardiã da tradição, 

enquanto a cultura não popular como a erudita, letrada, tecnológica e científica, guarda 

o futuro, onde a linha temporal torna-se contínua, aparecendo a sua memória e o seu 

porvir. De acordo com a filósofa: 

 

Para que a representação possa ocultar a essência contraditória da 

sociedade e firmar a aparência indivisa, a imagem necessita de termos 

nos quais possa assentar a identidade unificada. Esses termos são o 

povo, a nação e o Estado enquanto representações ou abstrações que 

produzem um imaginário social de identificação e o ocultamento da 

divisão social, isto é, a luta de classes. O procedimento representador 

(ou que o marxismo consagrou com o conceito de ideologia) faz com 

que a divisão de classes apareça como diversidade de indivíduos, a 

contradição apareça como contrariedade de interesses de diversos 

grupos sociais e que o desenvolvimento apareça como nacional ou 

estatal e não como desenvolvimento do capital. (CHAUI, 2011, p. 

115). 

 

Operando como a representação do real na lutas de classes, a ideologia dissimula 

uma contiguidade em relação ao popular e o elitista de modo a neutralizar as diferenças, 

incorporando uma percepção dissimulada e invertida da realidade, da historicidade. 
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Segundo Chaui (2011), a ideologia procura neutralizar o perigo da história, operando no 

sentido de impedir a percepção de historicidade: 

 

Deve-se considerar que a ideologia não tem história porque a 

operação ideológica por excelência consiste em permanecer na 

região daquilo que é sempre idêntico, e, nessa medida, fixando 

conteúdos, procura exorcizar aquilo que tornaria impossível o 

surgimento da história e o surgimento da própria ideologia: a história 

real, isto é, a compreensão de que o social e o político não cessam de 

instituir-se a cada passo. (CHAUI, 2011, p. 40, grifos da autora). 

 

Após concluir que a ideologia trata da dominação de uma classe, sem que os 

dominados reconheçam o seu subdomínio, a autora referenda que: 

 

A peculiaridade da ideologia e que a transforma numa força quase 

impossível de remover decorre dos seguintes aspectos: 1) [...] a 

suposição de que as ideias existem em si e por si mesmas desde toda a 

eternidade, é a separação entre trabalho material e trabalho intelectual, 

ou seja, a separação entre trabalhadores e pensadores [...] 2) o 

fenômeno da alienação, isto é, o fato de que, no plano da experiência 

vivida e imediata, as condições reais de existência social dos homens 

não lhes apareçam como produzidas por eles, mas, ao contrário, eles 

se percebem produzidos por tais condições e atribuem a origem da 

vida social a forças ignoradas, alheias às suas, superiores e 

independentes (deuses, Natureza, Razão, Estado, destino, etc.) [...] 

Portanto, enquanto não houver um conhecimento da história real, 

enquanto a teoria não mostrar o significado da prática imediata dos 

homens, enquanto a experiência comum de vida for mantida sem 

crítica e sem pensamento, a ideologia se manterá; 3) [...] Porém, o que 

faz da ideologia uma força quase impossível de ser destruída é o fato 

de que a dominação real é justamente aquilo que a ideologia tem por 

finalidade ocultar. (CHAUI, 1980, p; 33-34).  

 

A ideologia de que todo brasileiro é um sambista e que possui sangue africano 

representa uma relação imaginária dos indivíduos com as suas condições reais de 

existência. Alude às vivências que podem ser compreendidas como práticas civis no 

Brasil, desde os anos 1930. Representa um imaginário que constitui relações subjetivas, 

objetivas e de valores de mercado - além daquelas que operam como uma tradição. 

Investigamos além da luta de classes, que referendamos como relações de integração 

social, em vistas a um projeto que priorize o capital concentrado em determinados 

nichos sociais. Estamos diante de um discurso por si opaco, pois depende de uma 

interpretação que possa conduzir ao saber - à gnose.  

Conforme Althusser (1980), a sua segunda tese, acerca da ideologia, 

corresponde à existência material da ideologia. Mediante um processo de 

reconhecimento, a ideologia interpela os indivíduos como sujeitos, no sentido de que a 
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categoria de sujeito só é constitutiva de toda ideologia na medida em que toda ideologia 

tem por função característica “constituir” indivíduos concretos em sujeitos. Assim, a 

ideologia determina a existência das práticas rituais das relações sociais e tem a sua 

existência determinada por e para os sujeitos.  

Esta ideologia fala dos atos: nós falaremos de atos inseridos em 

práticas. E faremos notar que estas práticas são reguladas por rituais 

em que elas se inscrevem, no seio da existência material de um 

aparelho ideológico [...] Diremos portanto, considerando apenas um 

sujeito (tal indivíduo), que a existência das ideias da sua crença é 

material, porque as suas ideias são atos materiais inseridos em 

práticas materiais, reguladas por rituais materiais que são também 

definidos pelo aparelho ideológico material de que relevam as ideias 

desse sujeito. (ALTHUSSER, 1980, pp. 87-89, grifos do autor).  

  
A ideologia age a partir de esquemas que representam iconograficamente 

estruturas que idealizam a presença de um grupo, reforçando o quadro interpretativo, 

segundo Ricoeur (1990). Trata-se de um fenômeno ritualizado e estereotipado, com 

vocabulário próprio, além de que: 

[...] o nível epistemológico da ideologia é o da opinião, da doxa para 

os gregos. Ou, se preferirmos a terminologia freudiana, é o momento 

da racionalização. É por isso que ela se exprime preferencialmente por 

meio de máximas, de slogans, de fórmulas lapidares. Também é por 

isso que nada é mais próximo da fórmula retórica - arte do provável e 

do persuasivo - que a ideologia. Essa aproximação sugere que a 

coesão social não pode ser assegurada a não ser que seja ultrapassado 

o optimum dóxico que corresponde ao nível cultural médio do grupo 

em questão [...] o código interpretativo de uma ideologia - é mais algo 

em que os homens habitam e pensam do que uma concepção que 

possam expressar [...] uma ideologia é operatória, e não temática. Ela 

opera atrás de nós, mais do que a possuímos como um tema diante de 

nossos olhos. É a partir dela que pensamos, mais do que podemos 

pensar sobre ela. A possibilidade de dissimulação ou de distorção, que 

se vincula, desde Marx, à ideia de imagem invertida de nossa própria 

posição na sociedade, procede dela. (RICOEUR, 1990, p. 69-70). 

  

 No presente estudo, a Música Popular Brasileira constitui o nosso objeto. A 

identidade considerada como popular com dominante para os marcadores do patriotismo 

refere-se à formação discursiva em análise. As formações discursivas ocupam territórios 

do saber, articuladas como territórios narrativos engendrados como linguagens 

territoriais. Quando operada conforme certas condições sócio-históricas e 

geopoliticamente localizadas, uma formação discursiva ilustra, mediante um exercício 

topográfico, a paisagem da materialidade - dialética - da sideração linguística dos 

fenômenos culturais. Descrevemos os determinantes atribuídos às condições políticas 
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do Aparelho de Estado correspondente, o que compreendemos como condições 

históricas de existência de uma unidade simbólica nomeada como identidade. O reforço 

ultranacionalista desenvolveu-se a partir de uma memória atualizada como um saber 

decorrente de um esforço causado pela necessidade da manutenção da coesão de um 

grupo, mediante costumes, dogmas e tradições. A reunião desses valores cognitivos, 

aliados à precisão de uma interpelação nos trâmites da Cultura, presidiado pelo pacto de 

assujeitamento às normas coercitivas e condições gerais do convívio, envolvem a 

necessidade humana natural e comportamental, essa última adquirida. Pressupomos o 

discurso como a materialidade simbólica dessa aquisição. 

Ao realizar uma crítica a Marx e a Althusser, Chaui (2011) compreende que a 

ideologia universaliza o particular pelo apagamento das diferenças e contradições, como 

uma lacuna que não pode ser preenchida e determinada pelo processo histórico. Chaui 

reconhece que a ideologia não seja apenas um “reflexo” invertido do real, pois exprime 

o real na forma imediata de sua aparição, assim como na forma imediata de sua própria 

reflexão,
 
de modo que a própria realidade histórica em si aparece dissimulada. O “fora 

do lugar” remete à circunscrição do espaço político de uma sociedade determinada, de 

forma que na ideologia os sujeitos sociais e suas relações parecem estar nas ideias. 

Dizer que a ideologia não tem história significa que as transformações ocorridas em um 

discurso ideológico não dependem de uma força imanente e que o faria transformar-se. 

As transformações decorrem de outra história que, por meio da ideologia, a classe 

dominante procura “escamotear” as relações vigentes. Conforme a filósofa: 

 
A sistematicidade e a coerência ideológicas nascem de uma 

determinação muito precisa: o discurso ideológico é aquele que 

pretende coincidir com as coisas, anular a diferença entre o pensar, o 

dizer e o ser e, destarte, engendrar uma lógica da identificação que 

unifique pensamento, linguagem e realidade para, através dessa 

lógica, obter a identificação de todos os sujeitos sociais com uma 

imagem particular universalizada, isto é, a imagem da classe 

dominante [...] a tarefa precisa da ideologia está em produzir uma 

certa imagem do tempo como progresso e desenvolvimento de 

maneira a exorcizar o risco de enfrentar efetivamente a história [...] 

Além de pressupor, mas escamotear, a divisão social, ou seja a divisão 

do trabalho, da política e da sociedade, das instituições e do saber, a 

ideologia tem a peculiaridade de fundar a separação entre as ideias 

dominantes e os indivíduos dominantes, de sorte a impedir a 

percepção de um império dos homens sobre os homens, graças à 

figura neutra do império das ideias. (CHAUI, 2011, p. 15-16, grifos da 

autora). 
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Ao transmitir uma ressonância de dominância, um destaque na cadeia de 

enunciados que se tornam capitais, a ideologia age mediante um imperativo 

despercebido pela massa dominada, vivenciada como uma relação social advinda de sua 

ação social, que purga o que é involuntário mediante a função de dissimulação. 

Conforme Ricoeur (1990), o fenômeno de autoridade é coextensivo à formação do 

grupo. Justifica que a ideologia-dissimulação interfira em todos os outros traços da 

ideologia-integração, especialmente no caráter de não-transparência vinculada à função 

mediadora da ideologia. De acordo com Ricoeur: 

 

Por conseguinte, é quando o papel mediador da ideologia encontra o 

fenômeno da dominação que o caráter de distorção e de dissimulação 

da ideologia passa ao primeiro plano. Contudo, na medida mesma em 

que a integração de um grupo jamais se reduz por completo ao 

fenômeno da autoridade e da dominação, todos os traços da ideologia, 

que referimos a seu papel mediador, tampouco passam para a função 

da dissimulação à qual, com frequência, reduzimos a ideologia. 

(RICOEUR, 1990, p. 72-73, grifos nossos). 

 

A dissimulação corresponde a uma função da ideologia, além das funções 

justificadora, deformadora e da dominação, de acordo com Ricoeur (1990). Na luta de 

classes, e mediante a ideologia, ocorre a dissimulação ritualizada de uma realidade cujo 

corpo sistemático de representações e de normas universalizam o particular pelo 

apagamento das diferenças e contradições, como no caso do imaginário que defendia 

atitudes patrióticas. Conforme Dutra (2012) as manifestações patrióticas e nacionalistas 

presentes na cena política brasileira entre 1935 e 1937, concomitantemente com a 

transformação da “pátria” em objeto de desejo coletivo fizeram-se presentes como o 

desejo de liberdade e consagração da dominação. Houve a mobilização de sentimentos e 

desejos oriundos de um mesmo tipo de agenciamento libidinal, cruzando-o nos campos 

da micro e da macropolítica. A partir de Moore [1987] a historiadora descreve que: 

 

A existência de um forte investimento afetivo na ideia de pátria se 

presentifica tanto no discurso anticomunista e no discurso dos 

diferentes segmentos de poder que participam do engendramento da 

ordem totalitária em construção, como no discurso dos comunistas que 

defendem um projeto de revolução [...] Ao nosso ver, prestam-se 

ambos à diluição das diferenças entre o público e o privado, enquanto 

manipulam a insegurança dos sujeitos individuais, fazendo-os 

revivenciar temores arcaicos que são direcionados para o espaço 

público da nação onde se pretende encontrar a proteção e segurança 

imaginariamente garantidas junto à mãe, à família e ao lar [...] ‘um 

retorno imaginário à segurança da família, da infância, senão do 

próprio útero materno’. (DUTRA, 2012, p. 139-140). 
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 Dutra (2012) descreve que, com vistas à homogeneidade do social, o moralismo 

foi integrado às mensagens políticas autoritárias como um dos seus elementos 

primordiais, nos anos 1930. Com o objetivo de uniformização das condutas sociais 

através da moralidade sexual; da interdição da paixão e do prazer; da defesa dos padrões 

familiares e dos costumes e do princípio da punição; do controle da verdade e da 

apologia da virtude, a família tornou-se um suporte fundamental. A partir de Reich 

[1972, p. 101], segundo a historiadora: 

 

[...] é importante acrescentar que é do papel dessexualizador que o 

discurso moral autoritário atribui à mãe que advém sua autoridade 

maior. A sua figuração como procriadora e não como ser sexual, a sua 

idealização e o culto à maternidade é que a transformam num ser 

assexuado. Assim, na ideologia autoritária ‘o ato sexual por prazer 

desonra a mulher e a mãe’. Essa teorização é apoiada e justificada 

teologicamente pela Igreja, ao colocar a posição da mulher no seio da 

sociedade pagã como tendo sido de degradação e objeto de luxo, 

diferentemente do que ocorreu no cristianismo [...] O viver livremente 

o sexo é desvario, é crime e degradação cujas consequências são 

fatais: a contaminação do sangue, a doença estigmatizada, a ruína, a 

morte prematura. A preservação do corpo dos excessos da carne é 

assumida, por exemplo, pelo discurso integralista. (DUTRA, 2012, p. 

186-187). 

 

Nesse ponto visualizamos a interface teórica entre a memória, a identidade e a 

ideologia. Chaui (2011) define que, mediante a ideologia, é arquitetado um imaginário e 

uma lógica da identificação social com a função precisa de ocultar o conflito, ao 

dissimular a dominação e tornar a sua presença como universal. A ideologia 

nacionalista é o instrumento poderoso da unificação social, por fornecer a ilusão da 

comunidade indivisa, assim como permite situar a divisão fora do campo nacional, 

fornecendo um corpus de normas práticas em relação aquilo que é considerado como 

estrangeiro ou práticas subversivas. Citando Decca e Vesentini [1976], Chaui ilustra que 

a própria Revolução de 30 fora um contradiscurso, assim como uma contrarrevolução:  

 

Para que pudesse proferir um discurso positivo sobre ‘Revolução de 

30’ como um marco da continuidade histórica e, ao mesmo tempo, 

como ruptura política, foi preciso que o pensamento dominante 

silenciasse um outro discurso
8
, ocultasse uma outra prática e 

eliminasse da memória histórica uma outra memória, que recuperada, 

torna impossível a representação ‘Revolução de 30’. (CHAUI, 2011, 

34, grifo da autora).
 
 

 

                                                           
8
 Trata-se da prática e do projeto político do Bloco Operário e Camponês entre 1926 e 1929. 
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A ideologia articula uma memória que alude a uma identidade, tornando-se 

assim o foco para o espelhamento que torna a sociedade visível do ponto de vista 

político. A deformidade das relações de produção consiste em inverter a realidade das 

relações e ações sociais, de modo que o capital é deslocado do centro das representações 

imaginárias, confluindo para outras atribuições das atividades de integração social.  

A função de deformação trata de outro conceito de Ricoeur (1990) para a 

fenomenologia da ideologia como um modo de interpretação do real. Traz a ideia de 

uma distorção ou uma deformação por inversão. Segundo Ricoeur, o modelo marxista, 

em alusão a Feuerbach, traz a noção de que a ideologia trata de um processo geral pelo 

qual a atividade real, ou seja, o processo de vida real deixa de constituir-se para ser 

substituído por aquilo que os homens imaginam representar, tomando a imagem 

imaginada pelo real, o reflexo pelo original. Nessa função, a ciência e as tecnologias 

podem atuar como ideologias
9
. Conforme Ricoeur (1990), a ideologia é um fenômeno 

insuperável da existência social na medida, em que a realidade social sempre possui 

uma construção simbólica e comporta interpretações em ícones e representações de seu 

vínculo social. 

A ideologia é um instrumento de dominação do corpo desde a instituição do 

modo de produção burguês, que valoriza o trabalho do homem livre como unidade do 

corpo antropomórfico e das vontades humanas, conforme Chaui: 

 
Um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em 

tomar as ideias como independentes da realidade histórica e social, de 

modo a fazer com que tais ideias expliquem aquela realidade, quando 

na verdade é essa realidade que torna compreensíveis as ideias 

elaboradas. (CHAUI, 1980, p. 05). 

 

 A partir do que Marx expõe no capítulo “O segredo da acumulação primitiva”, 

n'O Capital, a estudiosa compreende que:   

 

Estamos, pois, diante do que se convencionou chamar de homem livre 

moderno. Notamos, porém, que esse ‘homem’ são dois tipos 

diferentes de homem: há o burguês, proprietário privado das 

condições do trabalho, e há o trabalhador, despojado dessas condições, 

‘liberado’ da servidão, mas também despojado dos meios de trabalhar. 

Ora, visto que o capital não pode acumular-se nem se reproduzir sem 

a exploração do trabalho, que é sua fonte, é preciso distinguir duas 

faces do trabalho, embora tidas como igualmente dignas: de um lado, 

o trabalho como expressão de uma vontade livre e dotada de fins 

próprios, e, de outro lado, o trabalho como relação da máquina 

                                                           
9
 Essa é uma tese defendida, em parte, por Michel Pêcheux, Marilena Chaui e a Escola de Frankfurt. 
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corporal com as máquinas faces do trabalho também estarão divididas 

em duas figuras diferentes: o lado livre e espiritual do trabalho é o 

burguês, que determina os fins, enquanto o lado mecânico e corpóreo 

do trabalho é o trabalhador, simples meio para fins que lhe são 

estranhos. De um lado, a liberdade. De outro, a “necessidade”, isto é, 

o autômato. (CHAUI, 1980, p. 07). 

 

Com uma grande massa de trabalhadores sem emprego, formada por ex-escravos 

e nordestinos subnutridos, o pilar discursivo “trabalho” destacou-se dos outros, no 

imaginário político, nos anos 1930. O trabalho assumiu uma função de tópos em virtude 

de que a discussão acerca das etnias que formavam o povo brasileiro, acolhidas como 

raças, deveriam evidenciar a produtividade para o progresso da Nação, principalmente 

pelas características advindas do sistema patriarcal e escravagista em relação aos 

afrodescendentes e ameríndios. Contraditoriamente, sem políticas públicas para os 

problemas advindos da fome e do ócio, o trabalho era dignificado como a “virtude de 

um esforço”. Segundo Dutra (2012), no Ocidente, a compreensão do trabalho como 

esforço, renúncia e obrigação exalta essas qualidades como virtudes de uma condição da 

forma humana. Fora da indústria cultural e turística, o paradisíaco manifestava a 

semântica do ócio, parasitismo e ausência de produtividade. De acordo com a 

historiadora: 

 

Foi em torno da aceitação imaginária dessa virtude que a ordem 

burguesa construiu seu discurso de enaltecimento do trabalho como 

fonte de todos os valores. E, em redor dela é que também se delineia, 

embora de forma perversa, o contorno de um dos principais pilares da 

ordem totalitária em projeto no Brasil dos anos 1930: a ordenação do 

mundo do trabalho [...] a economia do esforço e do trabalho é que 

liberta o homem do mundo da natureza, garante-lhe a condição de ser 

livre, possibilita-lhe a atividade da criação, alça-o ao domínio da 

história, transforma-o em animal político. (DUTRA, 2012, p. 265-

266) 

 

Segundo Dutra (2012), o espaço da fábrica foi o local escolhido para dotar o 

trabalhador de uma aptidão racional para o trabalho e de um código moral de signo 

militarizado. Esse trabalhador deveria introjetar a obediência, a disciplina e a 

operosidade e vivenciar no microcosmo da fábrica e da oficina a emergência da 

sociedade como a réplica de uma grande fábrica humana. O fordismo e o taylorismo são 

as expressões que melhor representam o conceito de disciplina “enquanto um tipo de 

poder”, no plano fabril. Também referem a uma modalidade do seu exercício que 

comporta um conjunto de técnicas. É presente a ideia de automação nos movimentos do 

trabalhador. Conforme a historiadora: 
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O saneamento dos vícios, imperativo da saúde, longevidade e 

moralidade do trabalhador, coloca em cena a preocupação com a 

marcação de certos fatores considerados ‘atrofiantes da vida’ e alguns 

tipicamente representantes das transgressões morais. Entre eles, a 

tuberculose, a sífilis, a lepra, a loucura e o meretrício. (DUTRA, 1012, 

p. 315-316). 

 

Os ativistas das políticas eugenistas costumavam acusar injustamente os negros 

pela epidemia de sífilis. Porém, conforme o escritor pernambucano Gilberto Freyre 

(2003) era comum que sinhozinhos utilizassem escravas virgens como depurativo para a 

sífilis, além do que: 

 

Costuma dizer-se que a civilização e a sifilização andam juntas: o 

Brasil, entretanto, parece ter-se sifilizado antes de se haver civilizado. 

Os primeiros europeus aqui chegados desapareceram na massa 

indígena quase sem deixar sobre ela outro traço europeizante além das 

manchas de mestiçagem e sífilis. Não civilizaram: há, entretanto, 

indícios de terem sifilizado a população aborígene que o absorveu. 

(FREYRE, 2003, p. 110).   

 

A sociedade que ainda acostumava-se a ver todo negro livre, assumia a 

identidade afro-brasileira mediante a indústria cultural, enquanto os dogmas da 

sociedade conservadora admitiam os sambas como um tipo de cultura rude. O sucesso 

internacional do Samba em nada era afetado pelas críticas, servindo de referência para 

arranjos de canções de protesto, posteriormente durante a ditadura militar. A ideologia 

do Samba, como um signo da identidade da Música Popular Brasileira, prometia um 

refúgio às linguagens que lhes eram impostas aos homens e mulheres como operários ou 

subempregados e movimentou a indústria cultural e a indústria turística, acima de tudo. 

Assim, a incorporação do Samba à indústria fonográfica foi o palco de luta de classes no 

Brasil. 

Chaui (1980) interpreta a luta entre classes como um efeito das relações de 

produção, e não como uma causa, de modo que não há dependência do sistema em 

relação à dominação, mas o contrário sim, a dominação depende do sistema. Ao tecer 

uma interpretação fenomenológica acerca da ideologia como uma realidade além da luta 

entre classes, Ricoeur (1990) afasta interpretações acerca da classe dominante e também 

do espaço não ideológico. Considera que a dominação seja apenas uma dimensão do 

que impulsiona as relações sociais: a integração social. Utilizando-se de conceitos gerais 

de Max Weber sobre ação social e relação social, Ricoeur compreende que:  
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Para Max Weber, há ação social quando o comportamento humano é 

significante para os agentes individuais e quando o comportamento de 

um é orientado em função do comportamento do outro. A ideia de 

relação social acrescenta a esse duplo fenômeno de significação de 

ação e de orientação mútua a ideia de uma estabilidade e de uma 

previsibilidade de um sistema de significações [...] Está ligado à 

necessidade, para um grupo social, de conferir-se uma imagem de si 

mesmo, de representar-se no sentido teatral do termo, de representar e 

encenar. (RICOEUR, 1990, p. 67-68). 

  

No presente estudo, além de nos conformarmos com a descrição de que existe 

uma dimensão da ideologia com capacidade de influência política que impulsiona as 

relações sociais, de fato a partir das resoluções do grupo dominante, consideramos a 

ideologia como uma ação social que engendra uma relação de (re)conhecimento. 

Conforme Weber (1977), a ação social é motivada pelo capital e possui um sentido 

próprio, realizando-se pela ação de outros e condicionada pela massa, que não precisa 

ser homogênea. Gerencia bens econômicos mediante relações significativas. A ação 

social pode ser: racional com relação a fins determinados por expectativas no 

comportamento, relacionados aos valores objetivos e alheios; racional em relação a 

valores, quando determinada pela crença no valor subjetivo; afetiva determinada por 

laços afetivos e estados sentimentais compartilhados no presente e tradicional, 

determinada por um costume arraigado. O vínculo - ou relação - social estabelecido 

poderá ser de solidariedade ou o contrário e de cunho transitório, implicando certas 

vezes em permanência. 

Tratamos de uma ação social que objetiva os valores do cidadão patriota no 

Brasil; das vantagens em criar-se um grande parque industrial; unir os filhos da Pátria 

mãe gentil em uma espécie de civismo ultranacionalista e sustentar e disseminar a 

tradição da democracia racial e do Samba, sendo todos esses movimentos controlados 

por formações antagônicas, contraditórias.  

Confome Ricoeur (1990), a ideologia é a função da distância que separa a 

memória social de um acontecimento que, no entanto, trata de repetir-se. Seu papel não 

é somente o de difundir a convicção para além do círculo de sua origem, para convertê-

la em uma regra para o grupo. Pode perpetuar a sua energia engajada inicialmente para 

além do momento em que causava efervescência. Toda ideologia oferece uma visão de 

grupo e de seu imaginário, que corresponde à sua função justificadora. Segundo 

Ricoeur: 
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Sua capacidade de transformação só é preservada com a condição de 

que as ideias que veicula tornem-se opiniões, de que o pensamento 

perca rigor para aumentar sua eficácia, como se apenas a ideologia 

pudesse mediatizar não somente a memória, dos atos fundadores, mas 

os próprios sistemas de pensamento. É dessa forma que tudo pode 

tornar-se ideológico: ‘ética, religião, filosofia’. (RICOEUR, 1990, p. 

69). 

 

Descrevemos as relações sociais deformadas como relações de produção, pois 

tratamos de um acontecimento no mercado fonográfico. Conforme Chaui (1980, p. 29), 

“não é a história das mudanças de regimes políticos, mas as relações de produção que 

determinam as forças políticas da dominação”. O palco onde a história é desenvolvida 

não trata, apenas, de um aglomerado conflitante de famílias e de corporações, mas 

simplesmente da sociedade civil. Chaui define que: 

 

A sociedade civil é o sistema de relações sociais que se organizam na 

produção econômica, nas instituições sociais e políticas e que são 

representadas ou interpretadas por um conjunto sistemático de ideias 

jurídicas, religiosas, políticas, morais, pedagógicas, científicas, 

artísticas, filosóficas. A sociedade civil é o processo de constituição e 

de reposição das condições materiais de existência, isto é, da produção 

(trabalho, divisão do trabalho, processo de trabalho, forma de 

distribuição e de consumo, circulação, acumulação e concentração da 

riqueza), por meio das quais são engendradas as classes sociais 

(exploradores e explorados, isto é, a contradição entre proprietários e 

não proprietários). A relação entre as classes assim produzidas é 

contraditória porque a condição necessária e suficiente para que haja 

proprietários privados é a existência dos não proprietários. (CHAUI 

1980, p. 29). 

 

De acordo com Chaui (1980), a existência da classe dos proprietários depende 

inteiramente da existência da classe dos não proprietários, sendo esta última oriunda do 

processo pelo qual alguns proprietários conseguem expropriar todos os outros e reduzir 

todo o restante da sociedade a condição de assalariados. O capital é o trabalho não pago 

- o lucro nomeado como a mais-valia. Temos uma contradição na medida em que a 

realidade do capital é a negação do trabalho. A sociedade civil realiza-se através de um 

conjunto de instituições sociais encarregadas de permitir a reprodução ou a reposição 

das relações sociais - família, escola, igrejas, polícia, partidos políticos, imprensa, meios 

de informação, magistraturas etc. A sociedade civil realiza-se na luta de classes. 

Segundo a filósofa: 

 

Se a história é história da luta de classes, então a sociedade civil não é 

A Sociedade, isto é, uma espécie de grande indivíduo coletivo, um 

organismo feito de partes ou de órgãos funcionais que ora estão em 
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harmonia e ora estão em conflito, ora estão bem regulados, ora estão 

em crise. A sociedade civil concebida como um indivíduo coletivo é 

uma das grandes ideias da ideologia burguesa para ocultar que a 

sociedade civil é a produção e reprodução da divisão em classes e é 

luta das classes. Isto significa que a sociedade não pode ser o sujeito 

da história, criando-se e recriando-se a si mesma por passes de 

mágica. A história é ‘os indivíduos fazendo-se uns aos outros, tanto 

física quanto espiritualmente’. (CHAUI, 1980, p. 29-30, grifo da 

autora).  

 

Para explicar outro conceito para a função da ideologia, Ricoeur (1990) descreve 

que o que a ideologia interpreta e justifica é a relação com o sistema de autoridades. 

Retoma os conceitos de Max Weber no que tange à autoridade e à dominação. Enfatiza 

a relação da função de dominação e a mais-valia: 

 

Toda autoridade, observa, procura legitimar-se, e os sistemas políticos 

se distinguem segundo seu tipo de legitimação. Ora, parece que, se 

toda pretensão à legitimidade é correlativa a uma crença, por parte dos 

indivíduos, nessa legitimidade, a relação entre a pretensão emitida 

pela autoridade e a crença que a ela responde é essencialmente 

dissimétrica. Direi que há sempre mais na pretensão que vem da 

autoridade do que na crença que vai à autoridade. Vejo aí um 

fenômeno irredutível de mais-valia, se entendemos por isso o excesso 

da demanda de legitimação relativamente à oferta da crença. Talvez 

essa mais-valia seja a verdadeira mais-valia: toda autoridade 

reclamando mais do que nossa crença pode carregar, no duplo sentido 

de trazer e de suportar. É aqui que a ideologia se afirma como o 

substitutivo da mais-valia e, ao mesmo tempo, como o sistema 

justificativo da dominação. [...] o fenômeno de autoridade também é 

coextensivo à constituição de um grupo. O ato fundador de um grupo, 

que se representa ideologicamente, é politico em sua essência. 

(RICOEUR, 1990, p. 72). 

 

 Ao citar Goran Therbon [1979], Siqueira (2012) descreve que as relações sociais 

de produção que determinam o conteúdo de classe das relações sociais, a partir do 

Samba, apresentam três aspectos distintos: a distribuição dos meios de produção, o 

objetivo da produção e a estrutura das relações sociais que ligam os produtores 

imediatos entre si aos que se apropriam dos frutos da sua mais-valia. Conforme o 

antropólogo: 

 

[...] o produto samba gênero musical é uma produção intelectual e 

lúdica de seus criadores, negros e afrodescendentes. Entrementes, para 

tornar-se mercadoria vendável, passa pelo processo de industrialização 

do disco e da partitura. Esses mecanismos de produção e reprodução 

não lhes pertencem [...] O objetivo de produção pode ser analisado 

pelo lado criativo e a necessidade espiritual dos autores – mesmo após 

consolidado o sucesso do gênero - pelo lado da sobrevivência, e, pelo 
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lado da indústria fonográfica da obtenção de lucro e acumulação. 

(SIQUEIRA, 2012, p. 158-159). 

 

 Importante na formação da cultura citadina, enquanto o Samba entre 1920 e 

1930 era um dos ruídos da cidade em transformação, de acordo com Siqueira (2012), 

entre 1980 e 1990 o gênero em questão foi ruído básico da cidade em transformação. A 

luta não era somente entre classes, mas entre um grupo que se constituía como excluído 

e passou a compartilhar e ver a transformação de sua cultura, esta última tema de 

embate no Brasil desde sempre. Segundo o antropólogo: 

 
Nesse movimento dialético em que o samba se transforma no seu 

contrário, ou seja, de marginal a mercadoria, diferentes sambas vão ter 

lugar, cada qual para os seus setores de classe determinados. O 

movimento que estabelecia a relação entre intermediadores da 

comunidade negra com as casas de espetáculos e outras formas de 

entretenimento é o componente que faculta o encantamento do samba 

como instrumento de uma política de Estado, na luta para a efetuação 

de uma identidade brasileira. (SIQUEIRA, 2012, p. 162). 

 

Segundo Chaui (2011), a dificuldade para a instituição de uma sociedade 

democrática republicana, efetivamente, se encontra no fato de que não houve, ainda, a 

consolidação de uma política democrática de representação; ideais socialistas como a 

justiça social, a liberdade e a satisfação são elevadas ao campo da utopia; e não menos 

importante, os movimentos populares são reprimidos, muitas vezes através de violência 

praticada por representantes do Estado. Sobre a existência da diferença entre elite e 

povo, conforme a filósofa: 

 

A elite está no poder, acredita-se, não só porque detém a propriedade 

dos meios de produção e o aparelho do Estado, mas porque tem 

competência para detê-los, isto é, porque detém o saber [...] Em geral, 

tendemos a considerar o autoritarismo através de seus signos mais 

visíveis: o uso da força, a repressão, a censura, a invasão. Contudo, há 

outra forma mais sutil de exercê-lo no mundo capitalista. Aqui é a 

ideia de racionalidade que comanda a legitimação da autoridade 

autoritária. Esta é intrinsecamente favorecida pelo modo de produção 

na medida em que o movimento interno do capital é dotado de 

racionalidade própria, organiza o real e lhe confere inteligibilidade. 

Pouco importa se, efetivamente, essa racionalidade é uma lógica da 

contradição, uma vez que esta é pouco visível e deixa-se ocultar por 

uma racionalidade imediata, em geral tomada em termos causais e 

mecânicos, ou em termos funcionais-funcionalistas [...] A dominação 

permanece oculta sob o império da Organização e torna-se fácil 

encarar os dominantes como elites, isto é, como simples detentores do 

saber e não mais como proprietários dos meios de produção e do 

aparelho de Estado. (CHAUI, 2001, p. 58-59). 
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O Samba foi admitido como uma representação da Cultura Popular Brasileira 

mediante embates ideológicos que visavam a unidade nacional e o crescimento da 

indústria cultural. Incorporado à indústria fonográfica como uma produção genuína dos 

brasileiros e não simplesmente de afro-brasileiros, a identidade de matriz africana foi 

deturpada, dominada, dissimulada e justificada como uma relação contigua entre as 

classes, porém, na realidade contingente. Ao considerar as relações sociais como a 

própria compreensão do pensamento e da realidade humana, Chaui define que: 

 

[...] das relações sociais que precisamos partir para compreender o 

que, como e porque os homens agem e pensam de maneiras 

determinadas, sendo capazes de atribuir sentido a tais relações, de 

conservá-las ou de transformá-las. Porém, novamente, não se trata de 

tomar essas relações como um dado ou como um fato observável, pois 

neste caso estaríamos em plena ideologia. Trata-se, pelo contrário, de 

compreender a própria origem das relações sociais, de suas diferenças 

temporais, em uma palavra, de encará-las como processos históricos. 

Mas, ainda uma vez, não se trata de tomar a história como sucessão de 

acontecimentos factuais, nem como evolução temporal das coisas e 

dos homens, nem como um progresso de suas ideias e realizações, 

nem como formas sucessivas e cada vez melhores das relações sociais. 

A história não é sucessão de fatos no tempo, não é progresso das 

ideias, mas o modo como homens determinados em condições 

determinadas criam os meios e as formas de sua existência social, 

reproduzem ou transformam essa existência social que é econômica, 

política e cultural. (CHAUI, 1980, p. 08). 

 

Aqui, procuramos demonstrar que a interpelação pela ideologia trata de uma 

ação social no quesito da identificação. Sempre forjará relações sociais a partir da luta 

nos Aparelhos Ideológicos de Estado, pois a luta é pela Ideologia. No intuito de 

dominar as produções/reproduções/transformações das relações de produção, o grupo 

daqueles que gerenciavam os Aparelhos da Cultura e da Informação e o Aparelho de 

Estado, disseminavam sambas nacionalistas que logo que eram lançados viravam 

grandes sucessos, lembrados até os dias de hoje, 80 anos depois. Chaui (1980) 

pressupõe que o papel da ideologia seja fazer com que no lugar dos dominantes 

apareçam ideias “verdadeiras”. Seu papel também é o de fazer com que os homens 

creiam que tais ideias representam efetivamente a realidade e fazer com que os homens 

creiam que essas ideias são autônomas - não dependem de ninguém - e que representam 

realidades anônimas - não foram feitas por ninguém.    

Segundo Chaui (1980, p. 42), “a ideologia é uma das formas da praxis social: 

aquela que, partindo da experiência imediata dos dados da vida social, constrói 

abstratamente um sistema de ideias ou representações sobre a realidade”. Afirma que a 
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ideologia burguesa prima pelo ideal de progresso. Segundo Marx (1975), a consciência 

burguesa e o fetiche da mercadoria simulam uma formação social em que o processo de 

produção domina o homem e não o homem o processo de produção, sendo necessário 

para o desempenho das relações sociais que o indivíduo seja capaz de executar algum 

trabalho considerado produtivo a ser somado para contribuir ao acúmulo de riquezas da 

sociedade. Conforme Chaui (1980, p. 08-09) a história é práxis, que no grego “significa 

um modo de agir no qual o agente, sua ação e o produto de sua ação são termos 

intrinsecamente ligados e dependentes uns dos outros, não sendo possível separá-los”. 

Assim, a história é o real e o real é o movimento incessante pelo qual os homens, em 

condições adversas, instauram um modo de sociabilidade e procuram fixá-lo em 

instituições determinadas como as condições de trabalho, relações políticas etc. A 

pesquisadora define que: 

 

Além de procurar fixar seu modo de sociabilidade através de 

instituições determinadas, os homens produzem ideias ou 

representações pelas quais procuram explicar e compreender sua 

própria vida individual, social, suas relações com a natureza e com o 

sobrenatural. Essas ideias ou representações, no entanto, tenderão a 

esconder dos homens o modo real como suas relações sociais foram 

produzidas e a origem das formas sociais de exploração econômica e 

de dominação política. Esse ocultamento da realidade social chama-se 

ideologia. Por seu intermédio, os homens legitimam as condições 

sociais de exploração e de dominação, fazendo com que pareçam 

verdadeiras e justas. Enfim, também é um aspecto fundamental da 

existência histórica dos homens a ação pela qual podem ou reproduzir 

as relações sociais existentes, ou transformá-las, seja de maneira 

radical (quando fazem uma revolução), seja de maneira parcial 

(quando fazem reformas). (CHAUI, 1980, p. 09-10) 

 

A praxis social “fazer-se-uns-aos-outros” significa, conforme Chaui:  

1) que as classes sociais não são feitas e acabadas pela sociedade, mas 

que estão se fazendo umas às outras por sua ação e que esta ação 

produz o movimento da sociedade civil; 2) que o conjunto das práticas 

sociais, tanto materiais quanto espirituais, fazendo os indivíduos 

existirem como seres contraditórios, os faz membros de uma classe 

social, isto é, participantes de formas diferenciadas de existência 

social, determinada pelas relações econômicas de produção, pelas 

instituições sócio-políticas e pelas ideias ou representações. O sujeito 

da história, portanto, são as classes sociais [...] A classe ganha 

autonomia com relação aos indivíduos, de modo que, em lugar de 

aparecer como resultante da ação deles, aparece de maneira invertida, 

isto é, como causando as ações deles. (CHAUI, 1980, p. 30). 
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Priorizamos o quadro da ideologia como linguagem a ser desenvolvida na 

metáfora do indivíduo/ente político e que demarca um território do saber, onde a luta de 

classes é engendrada na dissimulação de acordos mercantis. Dominavam o sistema nos 

anos 1930, dependendo da coexistência com a suas verdadeiras origens – a ação social e 

a relação social de integração nacional. A performance da execução de uma mercadoria, 

por exemplo o Samba, subscreve o status e as condições de produção da existência 

histórica de determinado grupo, conforme a sua influência na 

produção/reprodução/transformação das relações de produção. O objetivo arraigado 

como tradição diante de todas as funções de uma ideologia ultranacionalista visava o 

progresso mediante a estratificação social, em nome de uma democracia que não 

operava quanto às políticas públicas, mas economicistas. A linguagem de uma retórica 

burguesa aqui será criticada, como uma mentalidade excludente, principalmente no 

quesito das reminiscências do sistema patriarcal e escravocrata. 

Segundo Chaui (1980), a produção e superação das contradições são a 

mobilidade da história e revelam que o real realiza-se como luta. Na luta, uma realidade 

é produzida já dividida entre um polo positivo e um polo que nega o primeiro, sendo a 

negação a luta mortal dos contrários e que só termina quando os dois termos se negam 

inteiramente um ao outro e engendram uma síntese. Esta é uma realidade nova, nascida 

da luta interna da realidade anterior. Mas essa síntese ou realidade nova também surgirá 

fraturada e reabre a luta dos contraditórios, de sua negação recíproca e da criação de 

uma nova síntese na superação das contradições da produção histórica e a sua dialética.  

De acordo com Chaui (1980, p. 18) o Estado sintetiza numa realidade coletiva a 

totalidade dos interesses individuais, familiares, sociais, privados e públicos. Somente 

nele o cidadão torna-se verdadeiramente real e somente nele se define a existência 

social e moral dos homens. “O Estado é uma comunidade. Mas difere da comunidade 

familiar e da comunidade das classes sociais e suas corporações, porque não possui 

nenhum interesse particular, mas apenas os interesses comuns e gerais de todos”. O 

Estado trata de um produto da sociedade, a Ideia política por excelência, uma das mais 

altas sínteses do Espírito. “Nele se harmonizam os interesses da pessoa - proprietário -, 

do sujeito (moral) e do cidadão (sociedade e política)”. Segundo a filósofa: 

 

A divisão social do trabalho não é uma simples divisão de tarefas, mas 

a manifestação de algo fundamental na existência histórica: a 

existência de diferentes formas da propriedade, isto é, a divisão entre 

as condições e instrumentos ou meios do trabalho e o próprio trabalho, 
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incidindo, por sua vez, na desigual distribuição do produto do 

trabalho. Numa palavra: a divisão social do trabalho engendra e é 

engendrada pela desigualdade social ou pela forma da propriedade. 

(CHAUI, 1980, p. 24). 

  

Conforme Chaui (1980), a ideologia, propriamente dita, refere a um sistema 

ordenado de ideias ou representações e das normas e regras como algo separado e 

independente das condições materiais. O Estado é definido como a preservação dos 

interesses particulares da classe que domina a sociedade. Ele exprime na esfera da 

política as relações de exploração que existem na esfera econômica. Conforme a 

filósofa: 

 

O Estado é uma comunidade ilusória [...] ele aparece como 

comunidade porque é assim percebido pelos sujeitos sociais. Estes 

precisam dessa figura unificada e unificadora para conseguirem tolerar 

a existência das divisões sociais, escondendo que tais divisões 

permanecem através do Estado. O Estado é a expressão política da 

sociedade civil enquanto dividida em classes. Não é, como imaginava 

Hegel, a superação das contradições, mas a vitória de uma parte da 

sociedade sobre as outras. Como, porém, o Estado não poderia realizar 

sua função apaziguadora e reguladora da sociedade (em benefício de 

uma classe) se aparecesse como realização de interesses particulares, 

ele precisa aparecer como uma forma muito especial de dominação: 

uma dominação impessoal e anônima, a dominação exercida através 

de um mecanismo impessoal que são as leis ou o Direito Civil. Graças 

às leis, o Estado aparece como um poder que não pertence a ninguém. 

Por isso, diz Marx, em lugar do Estado aparecer como poder social 

unificado aparece como um poder desligado dos homens. Por isso 

também, em lugar de ser dirigido pelos homens, aparece como um 

poder cuja origem e finalidade permanecem secretos e que dirigem os 

homens. Enfim, como o Estado ganhou autonomia, ele parece ter sua 

própria história, suas fases e estágios próprios, sem nenhuma 

dependência da história social efetiva. (CHAUI, 1980, p. 27-28). 

 

Pressupomos a significação do Samba como uma mercadoria cultural nos anos 

1930 e a sua constante estilização artística como um fator de identidade, que nos termos 

de Durkheim configura-se como um fato social e uma representação coletiva. Conforme 

Durkheim: 

 

As representações coletivas traduzem a maneira pela qual o grupo se 

enxerga a si mesmo nas relações com os objetos que o afetam [...] 

Representações que não exprimem nem os mesmos sujeitos, nem os 

mesmos objetos, não poderiam depender das mesmas causas. Para 

compreender a maneira pela qual a sociedade se vê a si mesma e ao 

mundo que rodeia, é preciso considerar a natureza da sociedade e não 

a dos indivíduos. Os símbolos através dos quais ela se encara, mudam 

conforme o que ela é [...] Se ela condena certos modos de 

comportamento, é porque estes ferem alguns de seus sentimentos 
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fundamentais; e tais sentimentos estão presos à sua constituição, como 

se prendem os do indivíduo ao seu temperamento físico e à sua 

organização mental. (DURKHEIM, 1977, p. 26-27). 

 

Segundo Durkheim (1977, p.28), “os fatos sociais consistem em maneiras de 

fazer ou de pensar, reconhecíveis pela particularidade de serem suscetíveis de exercer 

influência coercitiva sobre consciências particulares”. Em resumo, o fato social é tudo 

aquilo que é produzido na sociedade, ou ainda, aquilo que interessa e afeta de algum 

modo um grupo social. Conforme Durkheim: 

 

[...] para que exista o fato social, é preciso que pelo menos vários 

indivíduos tenham misturado as suas ações, e que desta combinação 

tenha surgido um produto novo [...] seu efeito é necessariamente fixar, 

instituir, certas maneiras de agir e certos julgamentos que existem fora 

de nós e que não dependem de cada vontade particular tomada à parte. 

Como se sabe, existe um termo que exprime razoavelmente esta 

maneira de ser muito especial, uma vez ampliado um pouco seu 

significado habitual: é o termo instituição. Com efeito, pode-se 

chamar instituição toda crença, todo o comportamento instituído pela 

coletividade, sem desnaturar o sentido da expressão [...]. 

(DURKHEIM, 1977, p. 30).  

 

 A partir de Durkheim (1977), compreendemos que ocorreu por intermédio do 

complexo social instituído nos anos 1930 dois tipos de relações: a solidariedade 

mecânica em que um conjunto mais ou menos organizado de crenças e sentimentos 

comuns a todos os membros da sociedade brasileira formava um tipo coletivo e; a 

solidariedade orgânica em que a sociedade consistia em um sistema de funções 

diferentes e especiais, que uniam relações definidas. Esses tipos de solidariedade tratam 

de duas faces de uma única e mesma realidade. Conforme Durkheim: 

 
A primeira só pode ser forte na medida em que as ideias e tendências 

comuns a todos os membros da sociedade ultrapassarem em número e 

intensidade as ideias e tendências que pertençam a cada um 

pessoalmente. Quanto mais considerável for esse excedente, mais 

forte será a solidariedade [...] tal solidariedade só pode crescer na 

razão inversa da personalidade. [...] a outra, ao contrário, representa 

apenas nós mesmos, naquilo que temos de pessoal e distinto, naquilo 

que faz de nós um indivíduo. (DURKHEIM, 1977, p. 31). 

 

 Pressupomos que a solidariedade mecânica correspondia ao assujeitamento aos 

ritos e práticas do amor à Pátria, correspondendo a solidariedade orgânica à interpelação 

do indivíduo como operário. Assim ocorria a metáfora do indivíduo político. 
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 Conforme Orlandi, (2012), a ideologia funciona pelo equívoco, estruturando-se 

sob o mundo da contradição, uma condição necessária ao modo de funcionamento do 

discurso. Segundo Orlandi: 

 

O que aparece ao sujeito como sua definição mais interna e essencial é 

justamente o que o submete: quanto mais centrado o sujeito, mais 

cegamente ele está preso a sua ilusão de autonomia ideologicamente 

constituída. Quanto mais certezas, menos possibilidade de falhas: não 

é no conteúdo que a ideologia afeta o sujeito é na estrutura mesma 

pela qual o sujeito (e o sentido) funciona [...] não há sentido se a 

língua não se inscreve na história. (Orlandi, 2012, p. 104-105). 

 

Para Orlandi (2012), a compreensão da articulação entre a discursividade, a 

subjetividade e a descontinuidade da ideologia pode ser mostrada pela reflexão sobre a 

maneira como a subjetividade leva ao equívoco da impressão idealista da origem em si 

mesmo do sujeito. Essa impressão, ou ilusão, se assenta no des-conhecimento de um 

duplo movimento na compreensão da subjetividade. Conforme a analista há dois 

momentos no movimento dessa compreensão: 

 

1. Em um primeiro momento temos a interpelação do indivíduo em 

sujeito pela ideologia. Essa é a forma de assujeitamento que, em 

qualquer época, mesmo modulada de maneiras diferentes, é o passo 

para que o indivíduo (que chamaremos de indivíduo em primeiro grau 

– I1), afetado pelo simbólico, na história, seja sujeito é ao mesmo 

tempo despossuído e mestre do que diz [...] Temos acesso assim ao 

modo como, pela ideologia, afetado pelo simbólico, o indivíduo é 

interpelado em sujeito. A forma sujeito que resulta dessa interpelação 

pela ideologia, é uma forma-sujeito histórica, com sua materialidade. 

A partir daí, com essa forma sujeito já constituída, podemos observar 

um outro processo. 2. Se pensarmos a relação do sujeito com a 

linguagem enquanto parte de sua relação com o mundo, em termos 

sociais e políticos, uma nova perspectiva nos permite então 

compreender um segundo momento teórico: nesse passo, o 

estabelecimento (e o deslocamento) do estatuto do sujeito corresponde 

ao estabelecimento (e o deslocamento) das formas de individuação do 

sujeito em relação ao Estado (cf os trabalhos de M. Foucault). 

(Orlandi, 2012, p. 105-106). 

 

De acordo com Orlandi (2012), em um novo movimento em relação aos 

processos identitários e de subjetivação, é agora o Estado, com suas instituições e as 

relações materializadas pela formação social que lhe corresponde, que individualiza a 

forma sujeito histórica, produzindo, assim, diferentes efeitos nos processos de 

identificação, ou seja, de individualização do sujeito na produção dos sentidos. Dessa 

maneira, o indivíduo, nesse ponto, não é a unidade de origem (o indivíduo interpelado 
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em sujeito – I1) mas o resultado de um processo, um constructo, referido pelo Estado 

(teríamos o I2, ou seja, um indivíduo em segundo grau). Conforme Orlandi: 

 

Uma vez interpelado em sujeito, pela ideologia, em um processo 

simbólico, o indivíduo, agora enquanto sujeito, determina-se pelo 

modo como, na história, terá sua forma individual(izada) concreta: no 

caso do capitalismo, que é o caso presente, a forma de um indivíduo 

livre de coerções e responsável, que deve assim responder, como 

sujeito jurídico (sujeito de direitos e deveres), frente ao Estado e aos 

outros homens. Nesse passo, resta pouco visível sua constituição pelo 

simbólico, pela ideologia. Temos o sujeito individualizado, 

caracterizado pelo percurso bio-psico-social. O que fica de fora 

quando se pensa só o sujeito já individualizado, é justamente o 

simbólico, o histórico e a ideologia que torna possível a interpelação 

do indivíduo em sujeito [...] Há assim, tal como pensamos, o caráter 

irrecorrível do assujeitamento – qual seja o do indivíduo tornar-se 

sujeito, assujeitar-se ao simbólico pela ideologia – e há o possível 

deslocamento (resistência?) do sujeito aos modos pelos quais o Estado 

o individualiza. Certamente, esses processos, esses movimentos, não 

estão separados, não são independentes, mas sem dúvida são distintos 

e é preciso levar em conta essa distinção, essa relação complexa 

quando se pensa o sujeito, a ideologia, a história, a linguagem, o 

discurso. E a resistência [...] Está também aí, mais um dos modos de 

se pensar a contradição, a forma material, a discursividade como 

efeito material da língua na história. Sujeita a equívoco. (Orlandi, 

2012, p. 107). 

 

O pré-construído do discurso sobre o Samba como um signo da brasilidade, a 

partir dos anos 1930, originou-se de processos de políticas espaciais do corpo. O 

Aparelho de Estado e a indústria cultural condicionaram a imagem dessa nacionalidade 

a um estereótipo, a partir de um conceito que definiria um saber acerca da Cultura 

Popular Brasileira como uma mercadoria cultural. O interdiscurso, como um 

encadeamento de formações ideológicas, realizou a metáfora do indivíduo político ao 

atribuir-lhe memória, percepções inteligíveis para que houvesse a materialidade de um 

efeito metafórico. Esse efeito transpareceu como intradiscurso, significado por um valor 

simbólico latente num quadro pré-discursivo, a partir de uma memória antropognóstica 

referente ao Brasil como um Estado e uma Nação coesa na Ideologia, na representação 

das relações e ações sociais.  
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3 A INCORPORAÇÃO DO SAMBA À HISTÓRIA DA PRODUÇÃO 

CULTURAL DO BRASIL 

 

 

 Propomos uma problematização acerca do nosso tema: quais foram as condições 

de produção que evidenciaram o Samba como um signo da identidade nacional, descrita 

mediante a Música Popular Brasileira nos anos 1930? Mediante uma topografia da 

Cultura e um conceito descritivo da materialidade cognitivo-discursiva inscrita na 

Música Popular Brasileira, nos anos 1930, descrevemos que a inscrição do Samba como 

um signo identitário cultural do Brasil ocorreu com a institucionalização de uma 

tradição inventada, por meio de um imaginário mítico e uma política economicista. Nos 

anos 1930, as políticas que articularam a incorporação de um elemento idiossincrático 

herdado de Povos de Matriz Africana, no seio da Cultura Popular Brasileira, 

idealizavam uma participação democrática de afrodescendentes nas práticas sociais 

desta Nação. Todavia, a realidade política do Brasil assumiu a memória e a identidade 

afro-brasileira somente após movimentos sociais iniciados a partir dos anos 1970. No 

Brasil, o movimento negro articula políticas afirmativas que buscam efetivar a política 

de democracia racial instituída nos anos 1930, pelo Aparelho de Estado. Fora adotado 

como paradigma o movimento de negros norte-americanos, conhecido como Black 

Power.  

 Conforme Skidmore (1976), o sistema multirracial presente no Brasil não exclui 

dogmas pautados em premissas racistas, uma vez que o branco europeu ocupa o topo da 

pirâmide social, assim como ocorre no sistema birracial norte-americano. A diferença 

entre os dois sistemas somente singulariza o fato de que enquanto um indivíduo 

descendente de africanos e que possua a pele clara no Brasil pode não ser considerado 

negro, nos Estados Unidos jamais será considerado como um branco. O racismo 

presente no Brasil é classificado como um comportamento dissimulado, porém, não 

menos agressivo. O crime de injúria racial constitui, apenas, uma das violências sociais 

acerca da temática do racismo. 

 Constitui-se como um tópos discursivo das nossas análises o discurso da 

democracia racial, que antagoniza os efeitos de sentido da discriminação racial. O 

Samba foi instituído como um signo identitário nacional, nos anos 1930, por meio da 

política da democracia racial, antagônica à política de branqueamento que passou a 

vigorar desde o início da Primeira República, proclamada em 1889. Conforme 
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Skidmore (1976), os anos 1920 e 1930 foram marcados pela consolidação do ideal de 

branqueamento. Embora as doutrinas e críticas sociais que evidenciavam prejuízos da 

presença indígena e africana na formação da raça brasileira tivessem perdido acento de 

convicção, teorias acerca do branqueamento progressivo da população eram vistas com 

otimismo. Neste período, os estudos antropológicos, que contemplavam somente os 

povos ameríndios, passaram a incluir teses acerca da presença africana ou afro-brasileira 

na formação socioeconômica do Brasil. Segundo Skidmore (1976), após a Revolução de 

1930, as atividades nazistas foram suprimidas. Todavia, o ideal de branqueamento 

prevalecia como uma solução para um dos principais problemas apontados pela classe 

dominante na formação nacional: a mestiçagem. A tese Casa-grande & senzala, 

publicada em 1933, pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, é citada como uma 

interpretação que evidencia o otimismo ante a miscigenação característica do Brasil, 

com destaque para a contribuição de escravos em traços culturais compartilhados por 

toda a sociedade brasileira. 

 Evidenciamos a Música Popular Brasileira como uma linguagem que remete a 

um contexto de produção cultural próprio e determinado por um modo de 

produção/reprodução/transformação das relações de produção em dado contexto 

histórico. Consideramos o imaginário compartilhado nos anos 1930 como a estrutura 

simbólica do nosso lugar de investigações. Trata-se de um estudo cujo cenário apresenta 

o estabelecimento da indústria cultural no Brasil, com a ascensão da indústria 

fonográfica durante a Era do Rádio. Buscamos compreender e descrever os 

antagonismos presentes como características dinâmicas do nosso objeto. A 

compreensão das dinâmicas acerca do nosso tema é conduzida por teorias que sustentam 

reflexões mediante uma análise metodológica que funciona como um conceito 

descritivo. Teorizamos um gesto de interpretação ao analisar a produção efeito de 

sentido de um objeto simbólico que significa a Cultura Popular Brasileira. O Samba 

constitui uma linguagem engendrada, na luta de classes, em diferentes matizes de sua 

representação elementar: o corpo afro-brasileiro.  

  Criticamos a política cultural dos anos 1930 como alienante, embora 

consideremos a sua formação ideológica como inclusiva e universalizante. Não seria 

possível esgotar as contradições que envolvem o nosso tema ou negligenciar a sua 

materialidade dialética. Por isso, supomos necessária a análise da materialidade 

cognitivo-discursiva reproduzida mediante as condições de produção do Samba como o 

signo da Cultura articulada na linguagem musical popular do Brasil. Particularizamos a 
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morfologia da unidade simbólica a partir da qual é materializada a legitimação 

identitária das formações discursivas que significam a representação do Samba como 

um fato social: a memória.   

 O discurso que sintetizou o Samba como um signo identitário da Cultura Popular 

Brasileira engendrou um sujeito do discurso, nos termos de Michel Pêcheux. Analisado 

a partir de sua metáfora, o sujeito interpelado-assujeitado à ideologia constituiu uma 

forma política, um corpo discursivo. A interpelação em seu discurso ocorreu como a 

produção de efeitos de sentido de um corpo condicionado e articulado como uma forma-

sujeito.  

Iniciamos a descrição do nosso tema definindo um conceito para a Música 

Popular Brasileira. Podemos começar com a definição de que se trata de uma 

musicalidade engendrada pelos diferentes matizes étnicos presentes no Brasil, 

principalmente o português e o africano. Conforme Caldas (2010), a Música Popular 

Brasileira teve as suas origens durante o século XVIII, com as modinhas, que 

correspondiam a canções ricas em poesia de temática amorosa como uma adaptação das 

modinhas imperiais portuguesas e cantadas, principalmente, por mulatos. Influências 

diretas da Modinha e do Maxixe, o Cateretê, de origem indígena; o Lundu, de origem 

africana; e a Habanera, de origem cubana, porém, disseminada por portugueses e outros 

europeus, correspondem aos ritmos de maior significação na formação da cultura 

musical brasileira. Segundo Tinhorão (2010, 2012), por volta da segunda metade do 

século XVIII, nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, negros escravos e forros 

criaram um tipo de música instrumental denominada como Música de barbeiros, 

produzida pelos “ternos de barbeiros”. Vianna (2012) descreve que desde o final do 

século XVIII houve a fusão entre elementos musicais no Brasil, entre a Modinha e os 

lundus tocados em festas da aristocracia portuguesa no Nordeste. O padre carioca e 

mulato Domingos Caldas Barbosa figura como o primeiro compositor reconhecido 

historicamente no Brasil, estilizando e divulgando a Modinha Brasileira. 

Segundo Caldas (2010) e Tinhorão (2010, 2012), a partir do final do século XIX, 

houve uma síntese das expressões musicais urbanas, momento em que nas cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro surgiu um gênero musical referendado como o primeiro 

genuinamente brasileiro: o Maxixe. Criado como uma dança que adaptava a música 

popular aos ritmos estrangeiros disseminados no Brasil e como um resgate das 

coreografias proibidas do Lundu, o Maxixe é considerado o principal antecessor do 

Samba no espaço urbano. 
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 Segundo Sodré (1994), desde o final do século XIX, o Samba já se infiltrava na 

sociedade branca sob os nomes de Tango, Polca, Marcha etc. Mais tarde, através do 

disco e do rádio, o Samba fez seu ingresso no sistema de produção capitalista, 

começando a criar papéis sociais, como o de músico profissional, com a capacidade de 

acomodar certa margem de competição entre negros e brancos. Conforme Sodré: 

 

Ao mesmo tempo, a música negra, que tinha preservado as suas 

matrizes rítmicas através de um longo processo de continuidade e 

resistência culturais, passou a ser considerada fonte geradora de 

significações nacionalistas. Do ponto de vista político, o fenômeno se 

ajustava às aspirações nacionalistas que percorriam o país desde o 

final da I Grande Guerra. Do ângulo das vanguardas culturais 

(Modernismo) da classe dirigente, o negro constituía, ao lado do índio, 

um elemento de “autenticidade” local, algo a ser retrabalhado 

artisticamente. E na perspectiva ideológico-urbana, a valorização da 

música negra recalcava a interrogação crucial que a condição humana 

do negro fazia pairar sobre as bases socioeconômicas da vida 

brasileira [...] Em princípio, o músico negro teria de individuar-se, 

abrir mão de seus fundamentos coletivistas (ou comunalistas), para 

poder ser captado como força de trabalho musical. (SODRÉ, 1994, p. 

39-40, grifo do autor).  

 

 De acordo com Sodré (1994), como a quadra, o sistema harmônico tonal foi um 

dos legados de Portugal à canção brasileira, o que leva a parecer que a influência 

portuguesa tenha sido decisiva nas letras de sambas. Segundo Sodré: 

 

Efetivamente, o tom nostálgico das modinhas, também incorporado 

pelo samba, tem origem lusitana. Mas os temas de exaltação da negra 

e da mulata, já frequentes no lundu, são negro-brasileiros. E é também 

negra a característica aforismática ou proverbialista da letra de samba. 

Realmente, nas sociedades tradicionais (onde se incluem as culturas 

africanas), o provérbio constitui um recurso pedagógico, em meio 

permanente de iniciação à sabedoria dos ancestrais e da sociabilidade 

do grupo. Esse instrumento educativo se forja na experiência, provada 

na vida real. Seu objeto de conhecimento é a própria relação social - o 

relacionamento do homem com seus pares e com a natureza. Não é 

que a letra de samba se pautasse necessariamente por provérbios 

conhecidos ou de forma acabada, mas antes pelo modo de significação 

do provérbio: a constante chamada à atenção para os valores da 

comunidade de origem e o ato pedagógico aplicado a situações 

concretas da vida social. Ao lado desse aspecto proverbialista, 

alinham-se os modos de significar dos contos orais, das lendas e das 

diferentes formas de recitação poética. (SODRÉ, 1994, p. 43-44, 

grifos do autor). 

 

 Assim, segundo Sodré (1994, p. 44-45), essas características semióticas fazem 

da letra do samba tradicional um discurso transitivo, ou seja, o texto verbal da canção 
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não se limita a falar sobre a existência social, como num discurso intransitivo. Ao 

contrário, fala a existência, na medida em que a linguagem aparece como um meio de 

trabalho direto, “de transformação imediata ou utópica, pois, a utopia é também uma 

linguagem de transformação do mundo - em seu plano de relações sociais”. Explicando 

que essa retórica se estende aos sambistas brancos como Noel Rosa
10

, Sodré descreve 

que: 

 

Trata-se, na verdade, de uma posição cultural, de um lugar em que se 

inscreve o compositor, não por uma decisão puramente racional ou 

doutrinária, mas por um impulso especial de sentido, cujo polo de 

irradiação se encontra na transitividade cultural das classes 

economicamente subalternas. A transitividade se afirma na capacidade 

da canção negra de celebrar os sentimentos vividos, as convicções, as 

emoções, os sofrimentos reais de amplos setores do povo, sem 

qualquer distanciamento intelectualista. Nesse tipo de letra, não há 

categorização nem análise. Graças a essa transitividade discursiva, a 

letra de samba (a canção popular de uma maneira geral) pôde deixar 

transparecer aspectos verdadeiros do português falado no Brasil, 

geralmente reprimidos pelo texto escrito oficializado nas instituições 

dominantes. (SODRÉ, 1994, p. 45-46, grifos do autor). 

 

Siqueira (2012) descreve que desde os tempos de colônia era comum ver negros 

cantando ou tocando instrumentos de sopro ou como trovadores, chegando a formar 

corais de igreja, assistidos pela família real no início do século XIX. Havia negros 

libertos por serem excelentes musicistas e inventores de instrumentos, ou por tocarem 

instrumentos originalmente africanos como o violão e a flauta. A capoeira pode ser 

referendada como uma musicalidade africana. O Lundu, o Jongo, ambos de origem 

africana, o Maxixe e o Samba podem ser relacionados aos ciclos de sobrevivência 

cultural do negro. De acordo com o antropólogo: 

 

Existe, portanto, uma tradição de fazer música, que é crioula, feita na 

terra e que mesmo de posse de um novo patrimônio adquirido de 

tecnologia musical com os instrumentos de sopro, cavaquinho, violão 

e mesmo o piano, não há quaisquer indícios de que isso possa ter 

desafricanizado o samba. Pois suas características mantiveram-se 

presentes. De fato, se vê que a característica de assimilação pelo 

africano, [...] adaptou e incluiu outros instrumentos na sua música. Por 

ter sido de seu interesse, e não por ter sido obrigado a isso, 

incorporou-os à sua prática cultural. (SIQUEIRA, 2012, p. 103-104). 

 

                                                           
10

 Noel de Medeiros Rosa [1910-1937] foi um sambista carioca, cantor, compositor, bandolinista e 

violonista, citado como um dos maiores artistas da História da Música Popular Brasileira. Contribuiu na 

legitimação do samba de morro entre a classe média. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1910
https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandolinista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Violonista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba_de_morro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_m%C3%A9dia


60 
 

Para referendar o Samba como uma musicalidade híbrida, Vianna (2012) inicia o 

seu texto utilizando o encontro em uma noite carioca ao som de violão e cachaça entre o 

escritor Gilberto Freyre, o historiador Sergio Buarque de Holanda, o promotor e neto de 

presidente Prudente de Moraes Neto, Heitor Villa Lobos, Luciano Gallet, sendo estes 

dois últimos compositores clássicos e os sambistas negros Patrício Teixeira
11

, Donga
12

 e 

Pinxinguinha
13

. Ao longo de seu texto Vianna nos conta sobre o sucesso do grupo 

formado por Donga e Pixinguinha, chamado de os “Oito Batutas”, em Paris, assim 

como o sucesso da culinária brasileira, principalmente a feijoada. Privilegiando as 

“relações exteriores” que contribuíram com a popularização do Samba, o antropólogo 

afirma: 

 

[...] não penso ser uma afirmação arriscada dizer que o samba não é 

apenas a criação de grupos de negros pobres moradores dos morros do 

Rio de Janeiro, mas que outros grupos, de outras classes e outras raças 

e outras nações, participaram desse processo, pelo menos como 

‘ativos’ espectadores e incentivadores das performances musicais. 

(VIANNA, 2012, p. 35).  

 

O Samba possui como matriz étnica as celebrações de comunidades formadas 

por povos traficados da África. Foi criado como uma adaptação das memórias de 

indivíduos escravizados a uma nova realidade como forma de coesão grupal, 

correspondendo, inicialmente, a uma expressão rural avalizada como um costume. O 

Rio de Janeiro configura o local imediato das transformações engendradas por baianos 

imigrados após a Abolição da Escravatura. Constituiu-se no Rio de Janeiro um grupo 

conhecido como a “Pequena África” formada, principalmente, por senhoras baianas 

conhecidas pelos sambas que aconteciam em suas residências, os lugares mais seguros 

para essas festas devido às suas reputações. 

De acordo com Moura (1995), os primeiros baianos que conseguiram uma 

situação na capital não hesitavam em fornecer comida e moradia aos que iam chegando, 

o que permitiu um fluxo migratório regular até a passagem do século, garantindo uma 

forte presença dos baianos no Rio de Janeiro. De fato, os baianos se impuseram no 

                                                           
11

 Patrício Teixeira [1893-1972] foi um cantor e violonista brasileiro. Foi um dos pioneiros da gravação 

no Brasil, iniciando carreira na década de 20 nas companhias Odeon, Parlophon, Columbia e Victor. 
12

 Ernesto Joaquim Maria dos Santos, conhecido como Donga [1890-1974] foi um músico, compositor e 

violinista brasileiro. 
13

 Alfredo da Rocha Vianna Filho, conhecido como Pixinguinha [1897-1973] foi um flautista, 

saxofonista, compositor e arranjador brasileiro. É considerado um dos maiores compositores da música 

popular brasileira, contribuiu diretamente para que o Choro encontrasse uma forma musical definitiva. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Violonista
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Arranjador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Choro
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mundo carioca em torno de seus líderes vindos dos Terreiros do Candomblé e dos 

grupos festeiros. Constituía um dos únicos grupos populares no Rio de Janeiro, naquele 

momento, com tradições comuns, coesão e um sentido familiar que vindo do religioso, 

expandiu o sentimento e o sentido da relação consanguínea. Fora uma diáspora baiana 

cuja influência se estenderia por toda a comunidade heterogênea que se formava nos 

bairros em torno do cais do porto e depois na Cidade Nova, povoados pela população 

expulsa do Centro pelas reformas urbanísticas. Segundo Tinhorão (2010), as reuniões 

entre negros, mestiços e brancos pobres, incluindo as cerimônias de culto de matriz 

africana, eram reprimidas por força policial. Os locais mais seguros para as reuniões 

eram as casas de famílias baianas, como da Tia Amélia do Aragão, mãe de Donga, Tia 

Dadá, Tia Ciata e Tia Perciliana ou Prisciliana de Santo Amaro, mãe de João da 

Baiana
14

, todas quituteiras bem sucedidas. Este grupo é citado como a referência do 

primeiro grupo de sambistas brasileiro. Conforme o musicólogo: 

 
Segundo depoimento unânime dos velhos foliões das classes mais 

baixas das primeiras décadas do século XX, a norma policial era a 

repressão contra seus grupos, inclusive em suas reuniões de caráter 

religioso [...] Por comodidade de ação policial, qualquer grupo 

reunido para cantar e fazer figurações de danças ao ar livre, ao som de 

palmas, atabaques e pandeiros, era por princípio enquadrado como 

incurso nas disposições contra a malandragem e a capoeiragem. 

(TINHORÃO, 2010, p. 291). 

 

Moura (2004) descreve que o verdadeiro Samba nasceu e se sustenta até hoje no 

subúrbio e nos morros do Rio de Janeiro entre partideiros. Genericamente é um gênero 

musical que possui compasso binário, em dois por quatro, de andamento variado, 

derivado de influências da Polca, do Maxixe, do Lundu, da Habanera e do Tango. É 

cantado ao som de palmas e de ritmo batucado, empregando como diferencial 

fundamental a síncopa. Conforme Sodré (1998), o corpo exigido pela síncopa do Samba 

é aquele mesmo que a escravidão procurava violentar e reprimir culturalmente na 

História Brasileira: o corpo do negro. De acordo com Sodré: 

 
Nos quilombos, nos engenhos, nas plantações, nas cidades, havia 

samba onde estava o negro, como uma inequívoca demonstração de 

resistência ao imperativo social (escravagista) de redução do corpo 

negro a uma máquina produtiva e como uma afirmação de 

continuidade do universo cultural africano [...] A crioulização ou 

mestiçamento dos costumes tornou menos ostensivos os batuques, 

                                                           
14

 João Machado Guedes, conhecido como João da Baiana [1887-1974] foi um compositor popular, 

cantor, passista e instrumentista brasileiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumentista
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obrigando os negros a novas táticas de preservação e de continuidade 

de suas manifestações culturais. Os batuques modificavam-se, ora 

para se incorporarem às festas populares de origem branca, ora para se 

adaptarem à vida urbana. As músicas e danças africanas 

transformavam-se, perdendo alguns elementos e adquirindo outros, 

em função do ambiente social [...] Apesar de suas características 

mestiças (misto de influências africanas e europeias), essa música 

fermentava-se realmente no seio da população negra, especialmente 

depois da Abolição, quando os negros passaram a buscar novos modos 

de comunicação adaptáveis a um quadro urbano hostil. (SODRÉ, 

1998, p. 12-13) 

 

 Segundo Sodré (1998), a síncopa trata de uma alteração rítmica que consiste no 

prolongamento do som de um tempo fraco num tempo forte. Esclarece que essa 

alteração já era conhecida na Europa, porém mais frequente na melodia, enquanto na 

África a sua incidência é rítmica. Conforme Sodré, a síncopa brasileira é rítmico-

melódica, pois: 

 

Através dela, o escravo – não podendo manter integralmente a música 

africana – infiltrou a sua concepção temporal-cósmico-rítmica nas 

formas musicais brancas. Era uma tática de falsa submissão: o negro 

acatava o sistema tonal europeu, mas ao mesmo tempo o 

desestabilizava, ritmicamente, através da síncopa [...]. (SODRÉ, 1994, 

p. 25). 

 

Conforme Moura (2004), as rodas de samba, como as que aconteciam na casa de 

Tia Ciata, configuram-se como as matrizes das raízes estéticas e física do Samba, de 

onde se espalhou por bares, fundos de quintais, quadras de escolas de samba e ruas. Nos 

anos 1930, o Samba não se trata somente de um gênero musical, mas de um fato social e 

expressão cultural de uma comunidade: a de afrodescendentes batuqueiros e 

simpatizantes no Rio de Janeiro. Em suma, a roda de samba trata-se, ainda nos presentes 

dias, de um gueto de resistência. Moura afirma que: 

 

Essa ‘casa de bamba’, a roda, constitui-se como um mundo à parte. 

Como o lugar do repouso do guerreiro. O jardim das delícias, que 

pode perfeitamente ser tomado como sinônimo de fundo de quintal. O 

clássico Filosofia, de Noel Rosa, safra de 1933, demonstra isso. Nesta 

parceria com André Filho (o de Cidade Maravilhosa), Noel escreveu 

que ‘cantando neste mundo/ vivo escravo do meu samba/ muito 

embora vagabundo’. Há uma curiosa ambiguidade nos versos, que não 

esclarece quem é vagabundo: se o samba, se o poeta. Mas que por 

exclusão, trata o samba como espaço da pureza, longe da ‘aristocracia 

que tem dinheiro/ mas não compra alegria’, onde se vive eternamente 

‘sendo escravo dessa gente/ que cultiva a hipocrisia’. No mesmo ano, 

no samba Não tem tradução, Noel reforça essa visão pura e idealizada 

do samba em versos como ‘o samba não tem tradução no idioma 
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francês’, ‘tudo aquilo que malandro pronuncia com voz macia/ é 

brasileiro, já passou de português’ e ‘as rimas do samba não são I love 

you’. (MOURA, 2004, p. 43-44). 

 

 De acordo com Moura (2004), os versos de Noel Rosa sublinham o embate de 

uma manifestação popular diante da estrutura social e do contexto sociopolítico que 

interferiram e alteraram o cenário do Distrito Federal, com a consolidação da indústria 

fonográfica e a emergência do rádio como veículo de comunicação de maior alcance. 

Conforme Moura (1995), simbolizando a prosperidade dos baianos, as festas na 

casa de Ciata eram frequentadas principalmente pelos “de origem” e pelos negros que a 

eles se juntavam, estivadores, artesãos, alguns funcionários públicos, policiais, alguns 

mulatos e brancos de baixa classe média, gente que progressivamente aproxima-se pelo 

lado do Samba e do Carnaval e por “doutores gente boa”, atraídos pelo exotismo das 

celebrações. Assim, incorporavam-se progressivamente aos seus descendentes, 

principalmente a partir de 1930, indivíduos de diversas procedências, a partir da 

solidariedade despertada tanto nas órbitas de vizinhança e trabalho, quanto a partir da 

complexidade de encontros e influências que a vida ganhava no Rio de Janeiro.  

 Moura (2004) destaca a importância da Festa de Nossa Senhora da Penha para as 

rodas de samba e enfatiza que lá não havia distinção de cor entre os devotos e adeptos 

do ritmo. A festa, que no início guardava as tradições portuguesas, passou com o tempo 

a conviver também com as rodas de samba e de capoeiras. Os sambas, em concurso, 

como o Pelo telefone, eram lançados ali, como uma espécie de pré-carnaval. Foi lá 

também que nasceu o samba de partido-alto. Aqueles que não eram músicos de 

profissão tinham seus pandeiros e violões confiscados pela polícia. 

Conforme Vianna (2012), a sociedade brasileira constitui uma complexidade 

diante da multiplicidade das visões de mundo, estilos de vida, práticas e políticas 

sociais. O homogêneo trata de uma construção simbólica feita a partir da 

heterogeneidade, também uma construção simbólica, ambos trabalhados por 

“mediadores transculturais”. Mediadores de todos os tipos e com os projetos mais 

variados transitam pela heterogeneidade, colocando em contato mundos que pareciam 

estar sempre separados. O contato tem as mais variadas consequências, remodelando 

constantemente os padrões correntes da vida social e redefinem as fronteiras entre 

mundos diferentes. Segundo o antropólogo: 

 

O discurso da homogeneidade mestiça, criado no Brasil através de um 

longo processo de negociação, que atinge seu clímax nos anos 1930, 
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tornou determinados ‘atos decisivos’ possíveis e aceitos (como por 

exemplo, o desfile de escola de samba com patrocínio do Estado), 

inventando uma nova maneira de lidar com os problemas da 

heterogeneidade étnica e o confronto erudito/popular. Essa nova 

maneira não exclui todas as outras possíveis formas de lidar com os 

mesmos problemas. O racismo continua existindo; uma enorme e bem 

policiada distância continua separando a elite e as camadas populares; 

o repúdio pela cultura popular continua dominando o ‘gosto artístico’ 

de vários grupos da elite. Ao mesmo tempo, outros grupos dessa elite 

valorizam o popular e combatem o racismo [...] Em sociedades 

complexas, projetos homogeneizadores existem simultaneamente a 

projetos heterogeneizadores, não estando necessariamente em 

oposição entre si, e adquirindo - cada um deles - maior ou menor 

relevância dependendo de inúmeros fatores históricos, políticos, 

sociais, culturais. (VIANNA, 2012, p. 154-155). 

 

De acordo com Moura (1995), também a indústria de diversões, que incorporou 

muitos afrodescendentes e redefiniu a produção artística, tornando-a rentável, criou uma 

série de impasses no meio negro. Entretanto, esse movimento também teve força 

democratizante, as separações forçando novas alianças, propiciando encontros de gente 

diferenciada que se identificava a partir de contextos comuns e situações 

compartilhadas, abrindo uma elite inicialmente exclusivista e transformando seu 

aristocratismo em resistência e sentimento valorizador para enfrentar a grande distância 

em que é mantido o povo pelas classes dominantes e os sentimentos de inferioridade 

impostos. A consistência das tradições e a força da geração dos primeiros sambistas 

permitiria que se mantivesse uma identidade negra atuante no Rio de Janeiro moderno, 

na aparição de novas formas populares que fascinariam a cidade e chamariam seus 

interesses para cena.   

 Se por um lado a Abolição da Escravatura proporcionou o encontro e a interação 

entre diversas classes sociais, levando o Samba para a classe média em casas de dança 

de salão, esse mesmo evento proporcionou a adulteração das tradições de matriz 

africana em busca de uma padronização ocidental, contribuindo para a exploração e 

exclusão de afrodescendentes do mercado de trabalho, sendo a arte apenas uma das 

poucas alternativas para a sobrevivência de negros e mulatos. 

 Conforme Moura (1995), a Abolição revolucionou inteiramente a vida do negro, 

pois em nenhum momento o novo Estado republicano se preocupou, em nível de uma 

política governamental global, com as transformações que evidentemente a libertação 

oficial provocou na vida do grande número de negros trazidos ou nascidos aqui, que 

passariam a se defrontar com as peculiaridades do mercado de trabalho livre que se 
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reformula, privilegiando uma concepção moderna do operário ocidental. O 

desconhecimento da nova linguagem trabalhista, os preconceitos raciais e as 

consequentes dificuldades de competir pelas vagas que se abriram na indústria, no 

comércio, no funcionalismo e nas obras púbicas, fazendo com que muitos nesse período 

de transição se incorporassem à massa de desocupados que lutavam pela sobrevivência 

nas grandes cidades brasileiras, vivendo de expedientes e das inúmeras formas de 

subemprego que margeiam as ocupações regulares, registradas e reconhecidas pela 

legislação e a marginalidade. De acordo com Moura: 

 

Muitos não procurariam uma relação regular com o trabalho, 

inconstantes em paradeiros e ocupações, ainda redefinindo suas vidas, 

traumatizados pela experiência como escravos, se incorporando às 

rodas da vagabundagem e eventualmente da criminalidade, 

empurrados, estereotipados, pela nova racionalidade social. O 

reconhecimento da própria dignidade através da experiência da 

liberdade choca-se com a dramaticidade das condições de vida e de 

expressão a que é exposto o ex-escravo na República brasileira. Seu 

amoldamento à rotina do operário fabril é dificultada pela 

subestimação e pela suspeita, tornando frequentes os casos de 

indisciplina agressiva ao sistema de supervisão e controle. Some-se a 

isso a desmotivação inicial frente aos modestos horizontes oferecidos 

como recompensa à atividade disciplinada e constante do trabalhador 

subalterno [...] As pequenas profissões não ligadas diretamente à 

estrutura capitalista moderna que se impunha com suas regras, ainda 

permitindo a iniciativa pessoal ou de um grupo descapitalizado, 

valendo-se de sua força de trabalho e do domínio de alguma técnica, e 

podendo ser realizadas numa parte da própria moradia em pequenas 

oficinas improvisadas, na cozinha, ou na própria rua paralelamente à 

venda, seriam muito exploradas pelos negros na cidade, muitos já 

tendo ganho experiência, como forros ou escravos de ganho, nesses 

expedientes na cidade de Salvador. (MOURA, 1995, p. 64-65). 

 

 De acordo como Moura (1995), era comum ver negros, desde a infância 

trabalhando como pedreiros, ferradores, alfaiates, sapateiros, barbeiros, ferreiros, 

marceneiros, lustradores, tecelões, pintores de paredes ou tabuletas, torneadores, 

estofadores, serradores, tintureiros, costureiras, bordadeiras, lavadeiras, doceiras, 

arrumadeiras, artesãos, vendedores ambulantes de seu próprio trabalho ou de 

quinquilharias, de roletes de cana, bilhetes, refrescos, livretos, baleiros ou vendedores 

de biscoitos. As mulheres europeias eram preferidas para fazer os serviços domésticos, 

enquanto as negras, quando aceitas, eram obrigadas a ceder às relações sexuais impostas 

por seus patrões. Conforme Moura:  

 

A situação do mercado de trabalho só começaria a se modificar a 

partir dos anos 1920, e mais decididamente depois dos anos 1930, 
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quando já há muito findara a vinda maciça de imigrantes europeus e as 

indústrias e o comércio começam a contratar negros para suas 

necessidades, o que não significa que as concepções estigmatizantes 

tivessem sido superadas. A luta das negras para oferecer melhores 

condições a seus filhos e manter as festas religiosas, como as 

alternâncias e ocorrências da vida de sambista e trabalhador dos 

homens, amadureceriam formas de sobrevivência, moradia, ocupação, 

devoção, e diversão, que marcam todo o Rio de Janeiro moderno, 

muitas vezes paradoxalmente compreendido, ou estereotipado, a partir 

da expressão de suas classes populares subalternizadas e 

estigmatizadas. (MOURA, 1995 p. 74). 

 

Com dificuldades para se impor no mercado de trabalho como operário, o negro 

conseguiu, paralelamente a outros ofícios, impor-se como artista, principalmente no 

Carnaval compondo Marchas e Sambas. Embora o samba moderno seja uma criação 

híbrida de classes e grupos raciais diferentes, ainda que fosse somente como 

incentivadores, o ritmo ficou associado à negritude devido a Pequena África, 

tradicionalmente o grupo mais promissor nas composições de rodas de samba, e de onde 

saiu a primeira gravação do gênero em disco, em 1917, Pelo telefone. Segundo 

Tinhorão (2010; 2012), composta, em 1916, por Ernesto dos Santos, conhecido como 

Donga, em coautoria com o cronista carnavalesco Mauro de Almeida, ainda sob a forte 

influência do Maxixe, batuques e a musicalidade rural do Recôncavo Baiano, a música 

foi um grande sucesso do Carnaval de 1917, na voz do cantor Manoel Pedro dos Santos, 

conhecido como Baiano. A composição faz uma referência ao Estado, na figuração de 

seu poder de coerção policial e a violência com a qual eram contidos os foliões que 

extrapolavam o decoro. Além disso, é feita um crítica negativa em relação às religiões 

de matriz africana quando se refere a um suposto feitiço para garantir amores. Não há na 

letra da referida música qualquer orgulho ou defesa das Tradições de Matriz Africana, 

havendo, somente, um destaque para o Carnaval e o ritmo do Samba: 

 

O chefe da folia/ Pelo telefone manda me avisar/ Que com alegria/ 

Não se questione para se brincar/ Ai, ai, ai/ É deixar mágoas pra trás, 

ó rapaz/ Ai, ai, ai/ Fica triste se és capaz e verás/ Tomara que tu 

apanhe/ Pra não tornar fazer isso/ Tirar amores dos outros/ Depois 

fazer teu feitiço/ Ai, se a rolinha, sinhô, sinhô/ Se embaraçou, sinhô, 

sinhô/ É que a avezinha, sinhô, sinhô/ Nunca sambou, sinhô, sinhô/ 

Porque este samba, sinhô, sinhô/ De arrepiar, sinhô, sinhô/Põe perna 

bamba, sinhô, sinhô/ Mas faz gozar, sinhô, sinhô/ O peru me disse/ Se 

o morcego visse/ Não fazer tolice/ Que eu então saísse/ Dessa 

esquisitice/ De disse-não-disse/ Ah! ah! ah!/ Aí está o canto ideal, 

triunfal/ Ai, ai, ai/ Viva o nosso carnaval sem rival/ Se quem tira o 

amor dos outros/ Por deus fosse castigado/ O mundo estava vazio/ E o 

inferno habitado/ Queres ou não, sinhô, sinhô/ Vir pro cordão, sinhô, 
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sinhô/ É ser folião, sinhô, sinhô/ De coração, sinhô, sinhô/ Porque este 

samba, sinhô, sinhô/ De arrepiar, sinhô, sinhô/ Põe perna bamba, 

sinhô, sinhô/ Mas faz gozar, sinhô, sinhô/ Quem for bom de gosto/ 

Mostre-se disposto/ Não procure encosto/ Tenha o riso posto/ Faça 

alegre o rosto/ Nada de desgosto/ Ai, ai, ai/ Dança o samba/ Com 

calor, meu amor/ Ai, ai, ai/ Pois quem dança/ Não tem dor nem 

calor
15

. 

 

Conforme Vianna (2012), foi somente nos anos 1930 que o samba carioca 

começou a colonizar o carnaval brasileiro, transformando-se em símbolo de 

nacionalidade. Os outros gêneros produzidos no Brasil, como a música sertaneja, 

passaram a ser considerados regionais. O antropólogo descreve que os primeiros sambas 

misturavam muitas expressões musicais, depois amaxixado e depois “depurado” pelos 

compositores do Estácio, pois o estilo antigo não permitia que os blocos carnavalescos 

pudessem andar no ritmo. Segundo Vianna (2012, p. 123) “o que era uma modificação 

no samba passou a ser o verdadeiro samba”. O carnaval do Rio de Janeiro serviu de 

padrão de homogeneização para o carnaval de todo o país. Sobre Carmen Miranda
16

 o 

antropólogo afirma que: 

 

Carmen Miranda pode ser considerada a estrela mais internacional [...] 

que a música brasileira já produziu. Essa internacionalidade foi 

conquistada com uma preocupação obsessiva em se afirmar como 

brasileira, como representante da cultura brasileira. Carmen, que era 

portuguesa de nascimento e nunca conseguiu obter um passaporte 

brasileiro ‘inventou’ uma imagem do Brasil para ser vendida no 

exterior. Essa imagem, com suas bananas e balangandãs, surgiu no 

momento em que o ‘paradigma mestiço’, divulgado principalmente 

por Gilberto Freyre [...] tornava-se hegemônico no debate sobre a 

identidade brasileira. (VIANNA, 2012, p. 130). 

 

Conforme Siqueira (2012), há várias versões sobre as raízes do Samba. Pode ser 

designado como um tipo de dança dos negros trazidos para o Brasil, os bantos, os 

congueses e os guineo-sudaneses. O termo “samba” surgiu na literatura histórica, 

antropológica e sociológica como a maior força de expressão musical do povo 

brasileiro, com mais de um significado. A primeira referência na imprensa brasileira é 

creditada ao Frey Miguel do Sacramento Lopes Gama em 1838, para designar algo 

próprio da zona rural, da periferia. Como uma dança popular nos canaviais 
                                                           
15

 Gravação original disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=woLpDB4jjDU>. Acesso em: 

23 fev. 2014. 
16

 Maria do Carmo Miranda da Cunha [1909-1955], mais conhecida como Carmen Miranda, foi uma 

cantora e atriz luso-brasileira. Sua carreira artística transcorreu no Brasil e Estados Unidos entre as 

décadas de 1930 e 1950. Trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. Foi 

considerada pela revista Rolling Stone como a 15ª maior voz da música brasileira. Um ícone e símbolo 

internacional do país no exterior.  

https://www.youtube.com/watch?v=woLpDB4jjDU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_portuguesa_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone_Brasil
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pernambucanos, não era tolerado no espaço urbano, apenas em engenhos. Em 1848, o 

artigo 82 do Código de Posturas Municipais de Belém proibia os batuques e a reunião 

de dois ou mais escravos nas casas de venda, sendo que em 1884 eram pedidas 

providências contra os “sambas noturnos”. Segundo Siqueira, a palavra Samba designa 

uma reza, ou do semba uma dança com umbigada e sinônimo de batuque. Há teóricos 

que especulam que a palavra seja uma corruptela do tupi-guarani çamba ou zamba da 

américa espanhola. É possível afirmar que o ritmo seja originalmente americano, e não 

africano. Segundo Siqueira (2012), há documentos que provam que desde o século 

XVII o termo “samba” já designava reuniões festivas. Afirma-se que o Samba nasceu 

no sertão do Nordeste brasileiro. Conforme o antropólogo: 

 

O samba de roda, transplantado da Bahia comunicou os seus ritmos e 

o seu nome (samba) à canção popularesca vigente no Rio de Janeiro e 

à dança social que lhe corresponde, mas também manteve a sua 

individualidade no partido alto e no samba, danças de umbigada das 

escolas de samba. (SIQUEIRA, 2012, p. 23, grifos do autor). 

 

 Conforme Siqueira (2012) ao tornar-se popular, o Samba transformou-se em um 

produto de consumo de uma sociedade burguesa e, portanto, deixou de ser folclórico e 

de pertencer a outro segmento social, dos subúrbios e dos morros, de onde de fato ele 

foi expropriado. De acordo com Siqueira, como resistência, a verdadeira música 

africana encontra-se nos terreiros de Candomblé, que conseguem guardar as suas 

tradições, mediante tantas perseguições, mantendo a sua prática cultural pela 

transmissão oral, lúdico-corporal e filosófica elaborada como prática mágica e religiosa. 

O antropólogo descreve que: 

 

Interessante notar que, em geral, a bibliografia que desclassifica ou 

nega a importância à cultura no negro, está justamente concentrada no 

período que se inicia nos fins dos anos 1920, e dela retiram 

informações os novos musicólogos e jornalistas, também ideários de 

uma cultura nacional que não deseja vínculos estreitos com a cultura 

do negro. (SIQUEIRA, 2012, p. 57).  

 

 Como foi exposto desde o início, não descartamos a possibilidade de que a 

musicalidade da classe dominante tenha sido apropriada e reinventada por negros, de 

onde surgiu o Maxixe, por exemplo. Porém, consideramos que a influência da dança e 

dos ritmos africanos seja a base do Samba, conservadas por grupos étnicos e religiosos 

do Candomblé. Na Bahia, por exemplo, quando dançam para os seus Orixás, os devotos 

dizem que estão a “sambar”. O Samba está vinculado ao imaginário brasileiro que 
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corresponde à influência de afrodescendentes na identidade nacional. O imaginário 

corresponde a um espaço que fornece elementos para a articulação da linguagem em 

representações simbólicas. Realizamos uma análise topográfica das linguagens e 

representações que, como práticas da Cultura, narram a Nação brasileira, mediante uma 

memória. Partimos do momento histórico evidenciado como um recorte significativo no 

processo de constituição da memória coletiva do povo brasileiro. Essa memória inclui 

narrativas a respeito da institucionalização de um discurso que descreve a identidade 

nacional, produzida/reproduzida/transformada pela Música Popular Brasileira durante a 

chamada “Era do Rádio”. Destacamos que as discussões que pretendem definir uma 

identidade cultural, no Brasil, orbitam as discussões sobre a sua formação racial, dado o 

seu tópos discursivo que serve de referência para toda memória antropognóstica que 

identifica a brasilidade.  

Conforme Le Goff (1990), a memória, uma propriedade que possui a função de 

conservar certas informações, remete-nos a um conjunto de funções psíquicas, graças às 

quais é possível atualizar impressões/informações passadas ou que sejam apenas 

representadas como passadas. Em síntese, de acordo com o historiador: 

 

[...] a memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades 

desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das 

classes dominantes e das classes dominadas, lutando todas pelo poder 

ou pela vida, pela sobrevivência e pela promoção [...] A memória é 

um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 

individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais 

dos indivíduos e das sociedades [...]. (LE GOFF, 1990, p. 475-476). 

 

Conforme Orlandi (2005), as condições de produção discursiva incluem o 

contexto sócio-histórico e ideológico que equivalem ao contexto amplo, sendo o 

contexto imediato as circuntâncias da enunciação. A memória tem suas características, 

quando pensada em relação ao discurso e, nessa perspectiva, ela é tratada como 

interdiscurso. Segundo a analista: 

 

Este é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, 

independentemente. Ou seja, é o que chamamos memória discursiva: 

o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a 

forma de pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, 

sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza 

dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação 

discursiva dada [...] O fato de que há um já-dito que sustenta a 

possibilidade mesma de todo dizer, é fundamental para se 

compreender o funcionamento do discurso, a sua relação com os 

sujeitos e com a ideologia. (ORLANDI, 2005, p. 31-32). 
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Davallon (1999) descreve que, com o advento das mídias, a memória social 

passou a estar inteiramente e naturalmente presente em seus arquivos. A partir disso, é 

levantada uma questão acerca da mediação da memória coletiva pelos objetos culturais. 

Os objetos culturais reproduzem imagens simbólicas a serem articuladas como uma 

liminaridade entre a história e a memória compartilhada por um grupo. O papel desses 

objetos, no controle das operações da memória, constitui um fato social que adquire o 

status de um acontecimento digno de ser memorizado. Conforme Davallon (1999), 

enquanto produção de sentidos, a relevância dos objetos culturais está na sua condição 

em concretizar-se mediante a reprodução de imagens. A imagem, além de ter como 

função a representação da realidade, também perpetua a vivacidade inscrita nas relações 

sociais no contexto de sua produção. A imagem, como um suporte para a operação da 

memória, intervém nas relações sociais no contexto da cultura de massas como uma 

memória externa. Essa memória externa, que deveria desempenhar um papel de 

secundária, supera o status da memória não mediada pelos objetos culturais.  

Embora não corresponda exclusivamente às imagens, o imaginário assim 

significa os seus elementos simbólicos para a constituição da memória. Enfatizamos a 

operação da memória a partir de um mercado de bens simbólicos, gerenciado pela 

indústria cultural e influenciado pelo Aparelho de Estado. O Samba dos anos 1930 

forjou uma memória, que mediante o Rádio e a Música Popular Brasileira correspondeu 

a um recurso utilizado para disseminar e cristalizar um imaginário acerca da identidade 

cultural brasileira. Houve a síntese entre a paisagem e a sonoridade creditadas como 

incidentais desta Nação. Conforme Davallon (1999), os meios de registro da imagem e 

do som permitem o arquivamento e a restituição do saber institucionalizado quase tanto 

quanto os acontecimentos históricos, atuando como monumentos de recordação ao 

entrecruzar a memória coletiva e a história. Enquanto a história refere a um 

conhecimento descontínuo e exterior ao próprio grupo, a lembrança sintetiza uma 

corrente de pensamento contínua no seio da comunidade ou indivíduo a qual se refere. 

A memória, representação de um saber acontecido e registrado como um significante 

histórico possui uma dupla dimensão, como um fato social e um fato de significação. 

Em suma, a memória coletiva deve caracterizar uma lembrança viva a partir de uma 

impressão passada, como uma consciência reconstruída a partir de dados e de noções 

comuns aos diferentes membros de uma comunidade, como uma dimensão da 

intersubjetividade. Segundo Davallon (1999), a memória que compõe uma instância 

histórica pode ser definida como uma “memória societal”.  
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Relacionada a um imaginário próprio, analisamos a memória societal do Brasil 

como um arquivo de significantes icônicos articulados numa escala cronológica que 

ressignifica e reproduz efeitos de sentido a partir de uma nova conjuntura, sob os 

augúrios da coletividade que compartilha o complexo antropognóstico dos anos 1930. 

No presente estudo, buscamos interpretar de que forma objetos culturais operados como 

tecnologias engendraram uma memória e uma identidade no período analisado, ao 

considerarmos instâncias que possibilitam o acesso ao imaginário. Analisamos o Rádio 

e a Música Popular Brasileira como tecnologias desse imaginário, articuladas além do 

âmbito da indústria cultural, pois, exercem função nos Aparelhos Ideológicos de Estado.  

A partir de leituras de Gilbert Durand; Martin Heidegger; Jacques Lacan e 

Michel Maffesoli, Silva (2006) descreve que o imaginário pode ser compreendido como 

uma língua, uma formação simbólica a qual cada indivíduo pertence, submete-se e 

participa como um inseminador dos valores partilhados concreta e virtualmente. 

Segundo Silva (2006, p. 08), em sua forma mais ampla “todo imaginário é um desafio, 

uma narrativa inacabada, um processo, uma teia, um hipertexto, uma construção 

coletiva, anônima”. Sua estrutura é orientada como um trajeto errante, um percurso por 

um caminho vago, no qual o indivíduo/grupo participa através da assimilação, 

apropriação, distorção e acaso. O sociólogo pressupõe que o imaginário seja o espaço 

fundamental da constituição do sujeito e de sua vinculação com o meio social.  

Conforme Silva (2006, p. 79), no contexto da sociedade de massas, o imaginário 

é engendrado por meio das tecnologias do imaginário. A indústria cultural constitui um 

sistema dessas tecnologias, e “a Música é uma extraordinária tecnologia do 

imaginário”, exercendo um grande poder de persuasão. Incluindo o Rádio e a 

Literatura, o sociólogo descreve essas tecnologias como dispositivos de articulação, 

propagação, disseminação e cristalização do imaginário.  

Como tecnologias do imaginário, a Música Popular Brasileira e o Rádio 

assumem, neste estudo, a função de tecnologia do espírito/mente. Nos termos de Silva 

(2006), as tecnologias do espírito/mente são dispositivos de manipulação e de 

intervenção no espírito/mente dos indivíduos, atribuindo a cada ser uma função no 

organismo social. Possuem como pressuposto a supremacia do emissor sobre o receptor 

e podem servir tanto à emancipação quanto ao controle social. No contexto dos anos 

1930, o Rádio, mídia de divulgação das músicas produzidas no Brasil, e a indústria 

fonográfica podem ser teorizados como tecnologias de controle, instrumentos que 

impuseram uma razão autoritária a partir de um regime fascista, como enfatizou a 
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Escola de Frankfurt
17

. Ainda, o Samba converteu-se em tecnologia da crença para 

aqueles que compartilhavam o imaginário da Cultura Afro-brasileira. As tecnologias da 

crença, permeadas por ideologias, narram o vivido mediante representações que 

engendram mitos no imaginário.  

De acordo com Silva (2006), quando utilizadas para a persuasão guiada pela 

busca de uma racionalização que seja propulsora de um desenvolvimento intelectual e 

de emancipação, as tecnologias do imaginário assumem a função de tecnologias da 

inteligência. Citamos como exemplos desse tipo de tecnologia a musicalidade dos 

Afoxés da Bahia e o Rap, além do próprio Samba ao considerar as inúmeras 

composições mais próximas de suas raízes étnicas ou originalidade urbana e programas 

radiofônicos de cunho educativo e jornalismo investigativo. Segundo Silva (2006), as 

tecnologias do imaginário agem pela sedução, diferenciando-se dos Aparelhos 

Ideológicos de Estado. Esses últimos são denominados pelo sociólogo como tecnologias 

da política do corpo, envolvendo perspectivas foucaultianas e althusserianas. 

A observância do papel dos Aparelhos Ideológicos de Estado nas relações de 

produção corresponde a um conceito teorizado por Louis Althusser para interpretar a 

realidade particular manifestada paralelamente ao Aparelho (repressivo) de Estado. A 

partir de uma crítica marxista, Althusser (1980) destacou a função da ideologia na 

reprodução das condições de produção e a autonomia da superestrutura, representada 

pelo Aparelho de Estado, ante a infraestrutura, a base econômica que determina as 

relações de produção. Conforme Althusser, o Aparelho de Estado compreende dois 

corpos: o corpo das instituições que representam o Aparelho (repressivo) de Estado e o 

corpo das instituições que representam os Aparelhos Ideológicos de Estado. De acordo 

com Althusser (1980), enquanto o Aparelho (repressivo) de Estado pertence 

inteiramente ao domínio público, a maioria dos Aparelhos Ideológicos de Estado são 

instituições de domínio privado. 

Utilizados como importantes tecnologias do imaginário nos anos 1930, o Rádio 

refere ao Aparelho da Informação, enquanto a linguagem do Samba foi articulada a 
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 Admitimos a função de tecnologia de controle do Rádio e da Música somente quanto ao nosso contexto 

de pesquisa, pois, não podemos generalizar ou restringi-los como esse tipo de tecnologia em outros 

contextos. Trata-se de uma análise específica. A Escola de Frankfurt corresponde a um grupo de 

intelectuais que desenvolveram na Alemanha um pensamento neomarxista conhecido como Teoria 

Crítica. Criticavam a racionalidade técnica instituída a partir de políticas totalitárias engajadas na corrida 

pelo desenvolvimento industrial-tecnológico servindo como parâmetro de soberania, como ocorreu no 

Fascismo e no Nazismo. Formada no final dos anos 1920, teve como os seus principais teóricos Theodor 

Adorno; Max Horkheimer; Walter Benjamin; Herbert Marcuse; Leo Löwenthal; Erich Fromm; Jürgen 

Habermas, entre outros. 
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partir do Aparelho relacionado à Cultura, representando um elemento da cultura 

popular. Como tecnologias do espírito/mente, instituíram um modelo identitário 

nacional ao serem legitimados como recursos para a disseminação da representação 

considerada como a genuína Música Popular Brasileira. Ao obter destaque na produção 

artística do Brasil como músico, o negro e a sua a linguagem foram legitimados como 

uma representação identitária da Cultura Popular Brasileira, mediante os argumentos da 

indústria cultural e comícios do presidente Getúlio Vargas. Buscamos compreender em 

que condições. 

A identidade da Nação Brasileira é narrada por produtos culturais desde o século 

XIX, seguindo uma tendência em todo o Ocidente. Primeiramente, a identidade do povo 

brasileiro foi descrita pela Literatura, pela Pintura
18

 e pela Música durante a Escola 

Romântica, sob o encorajamento do Imperador na intenção de representar a 

originalidade exótica da identidade e da paisagem tropical brasileira. Seguindo uma 

tendência paralela na discussão sobre as artes como representações folclóricas e/ou de 

alta cultura, a Música Popular Brasileira conseguiu nos anos 1930 apelo social 

suficiente para fixar o Samba como um dos mais conhecidos signos identitários dessa 

Nação, internacionalmente. Conforme Siqueira (2012), em 1939 o Samba já era um 

sucesso internacional: 

 

Ou seja, sem entender o significado das letras, o público admirava a 

música, o ritmo, a melodia. E embora os estudiosos de outrora 

minimizassem o valor das melodias populares, assim como um 

proceder ideológico busca obscurecer a origem rítmica desse gênero, 

negando aos afrodescendentes o seu papel na formação da cultura, 

pode-se supor que o mesmo tenha ocorrido com o conjunto melódico. 

Ademais, nada indica que os primeiros sambas, quer na sua própria 

forma ou gênero musical, quer na forma ou gênero musical de seus 

‘irmãos’ mais velhos – lundu, jongo, coco, maxixe etc. – fossem 

cantados com melodias de outra cultura que não a de seus criadores 

afrodescendentes. (SIQUEIRA, 2012, p. 55). 

 

O estabelecimento da indústria fonográfica e a influência social do conteúdo 

veiculado pelas emissoras de rádio influenciaram positivamente no potencial da música 

popular como um produto que poderia balizar a Cultura. Conforme Cabral (1996) a 

evolução da sociedade brasileira, na primeira metade do século XX, relaciona-se 

intimamente com a História da Música Popular Brasileira e do Rádio.  

                                                           
18

 A valorização da natureza como elemento de identidade cultural foi explorada no decorrer do século 

XIX por expedições científicas promovidas por pintores viajantes estrangeiros como Jean Baptiste 

Debret, Johann Moritz Rugendas, Thomas Ender, Hercule Florence, Jorge Grimm e Augusto Müller.  
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Relacionamos a importância de todo o complexo da indústria cultural, propondo 

críticas interpretativas acerca dos objetos de saber que incluem perspectivas analíticas, 

com desdobramento para os marcadores das políticas afirmativas e ações de resistência 

identitária. A Modernidade constitui a escala cronológica do nosso estudo. Nossa 

referência temporal são os anos 1930, período em que a Música era evidenciada por 

movimentos, iniciados na Europa, como uma Arte legítima na disseminação de 

imaginários políticos e, principalmente, em referência ao espírito interpelado por 

formações ideológicas acerca do nacionalismo. O samba carioca, referência para o 

samba urbano, objeto de interesse da indústria fonográfica e do projeto modernizante do 

Aparelho de Estado sob a administração do presidente gaúcho Getúlio Vargas, nasceu 

como uma musicalidade carnavalesca com afinidade para argumentos que engendravam 

resistência cultural à ideologia dominante. Na História da Música Ocidental, o Samba 

disseminado como mercadoria cultural pode ser conceituado como uma Música 

Programática, Política e Nacionalista.  

Incluída como uma linguagem musical do período romântico europeu, conforme 

Kerr (2012a), a Música Programática difere da Música Absoluta, essa última 

desenvolvida durante o período clássico e dissociada de um tema específico. De acordo 

com Kerr, a Música Programática é conceituada pelo The New Havard Dictionary of 

Music como a “Música que procura expressar, ou descrever, uma ou mais ideias não 

musicais, imagens ou eventos”. Possui ligação com a Literatura, a Paisagem e as Artes 

Visuais. Essa expressão artística conserva como a sua estrutura básica: um título, um 

tema indicado, a construção de uma atmosfera e o desenvolvimento de uma dança. A 

proposta dessa estética seria proporcionar uma maior inteligibilidade para o ouvinte que 

a denominada Música Clássica, a música erudita. O propósito dos compositores seria, 

claramente, incentivar a imaginação como um suporte.  

De acordo com Keer (2012a), no final do século XVIII, compositores, 

intelectuais e filósofos discutiam a “Estética da Música” como uma disciplina oficial de 

uma área de conhecimento. Eram instigados pela profusão do estabelecimento de 

hierarquias entre as técnicas humanas e a questão que sancionava, ou não, a arte musical 

como uma forma de expressão, assim como a Pintura e a Literatura. Neste contexto, 

houve uma disputa conflituosa entre as Artes, para a eleição daquela que provocaria um 

deleite legítimo em seu público. Keer salienta que, obviamente, toda composição letrada 
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trata-se de uma Música Programática e os debates iniciaram a partir da música 

instrumental
19

.     

Ao assumir a materialidade de signo identitário, nos anos 1930, o Samba 

adquiriu formações ideológicas nacionalistas, políticas, em suas formações discursivas. 

Conforme Kerr (2012b), o nacionalismo trata de uma potência de grande influência na 

Cultura, pois, alterou de forma muito significativa, também, a produção musical. O 

Nacionalismo europeu, no século XIX, é referendado como a “primeira grande onda” do 

movimento. Influenciou as suas formas posteriores em outros continentes, como na 

América. Não trata simplesmente de um fenômeno cultural, pois, é principalmente um 

fenômeno político. Conforme Kerr, as noções que o caracterizam são: a lealdade a uma 

nação etnicamente homogênea, um povo; a Cultura deveria refletir a nação em todos os 

seus aspectos, e o sentimento de nacionalismo deveria criar uma identidade. Celebrava-

se o folclore, creditado como o “produto do povo”, privilegiado pelos costumes e 

línguas locais.  

Kerr (2012c) destaca os dois acontecimentos históricos mais importantes para os 

debates sobre Música e Política no século XX: a Primeira Guerra Mundial [1914-1918] 

e a Revolução Russa [1917]. Uma parcela dos músicos desejava uma revolução na 

Música, da mesma forma que ocorreu na História. O advento da sociedade de massas 

também contribuiu para as transformações, no início do século XX. Conforme Kerr, um 

dos questionamentos, mais importantes, referia à incorporação da vida urbana e à 

incorporação das Artes à vida urbana, ideias presentes no Manifesto Futurista
20

, de 

1909. Os compositores tinham a intenção de tecer críticas sobre o cotidiano burguês. A 

ópera Ascenção e queda da cidade de Mahagonny [1927-1930], por exemplo, de Eugen 

Bertolt Friedrich Brecht
21

 [1898-1956], com música de Kurt Weil
22

 [1900-1950], por 

exemplo, é descrita como uma parábola da sociedade moderna. Criticou a corrupção e o 
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 Conforme Kerr (2012a), as percepções que temos como ouvintes das expressões musicais, ou da 

“emoção” contida na Música, são determinadas por fatores histórico-culturais. As interpretações de uma 

música podem ser determinadas pela Cultura a qual o ouvinte pertence, assim como a sua classe social e o 

seu momento sócio-histórico. Segundo Kerr, a Música Programática se popularizou no teatro, nas óperas, 

e balés. O francês Hector Berlioz
 

 [1803-1869] foi o mais proeminente compositor de Música 

Programática, sendo referenciado como o “pai” da modalidade. Defendia a música instrumental como 

uma forma suprema, a despeito da vocal, e que a Música necessitava estar ligada a uma ideia literária. 

Berlioz inovou ao introduzir o elemento ao qual chamou de “ideia fixa”, representada mediante uma 

melodia presente em todos os movimentos da sinfonia, funcionando como um conector de ideias. 
20

 Escrito pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Proclamava a ruptura com um passado 

considerado arcaico, defendendo a identificação do homem com as máquinas, a velocidade e a dinâmica 

geral do novo século. 
21

 Importante dramaturgo, poeta e encenador alemão.  
22

 Compositor alemão.  



76 
 

excesso de furor pelo lucro, resultados do Capitalismo. Segundo Kerr (2012c), para os 

artistas engajados nesse movimento, a Música deveria servir de suporte para uma 

revolução, trazendo uma mensagem moral e, principalmente, uma mensagem política. 

As linguagens deveriam ser acessíveis às massas e incluir o seu folclore.  

Articulados pelo Aparelho de Estado como elementos importantes no 

estabelecimento de um polo industrial, o Rádio e o Samba foram articulados mediante 

práticas que forjaram a imposição de um padrão estético à empatia nacional. A 

promoção do Samba como um signo identitário instituiu uma tradição, disseminada nos 

anos 1930 mediante a lógica questionável de uma política cultural, com intenções 

implícitas além da necessidade de investir numa memória e numa identidade nacional, 

inscritas num discurso democratizante que revela, apenas, uma política mercantil a 

priori. 

 

 

3.1 O estabelecimento da indústria cultural no Brasil nos anos 1930 e a invenção 

de uma tradição 

 

 

 Nos anos 1930, na cidade do Rio de Janeiro, mediante a 

produção/reprodução/transformação das relações de produção do Samba foram 

articuladas práticas de sua desidentificação com o corpo africano incorporado em 

cerimônias e reuniões de comunidades que compartilhavam a herança idiossincrática de 

Povos de Matriz Africana.
 
Conforme explica Bastide (2001), a música é de extrema 

importância durante as cerimônias de Candomblé. A dança e os cânticos são 

representações de fragmentos de mitos que contam sobre os Orixás, evocando certos 

episódios das histórias das divindades que são chamados através de no mínimo três 

cânticos. A força da imitação mimética dos gestos da coreografia de cada um deles 

auxilia o poder de encantamento da palavra proferida. 

Conforme Tinhorão (2010; 2012), os instrumentos típicos da musicalidade 

africana foram substituídos por instrumentos que pudessem associar o Samba ao Jazz. O 

Samba surgiu e fixou-se na Cultura Popular Brasileira como um gênero carnavalesco, 

uma contribuição artística genuinamente urbana e carioca, entre os anos 1870 e 1930. A 

crescente complexidade que a estrutura social adquiriu, principalmente após a Abolição 
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da Escravatura em 1888, contribuiu para uma aproximação entre estratos sociais 

diversificados em blocos e cordões, durante o Carnaval. Conforme o musicólogo: 

 
A história do samba carioca é, assim, a história da ascensão social 

contínua de um gênero de música popular urbana, num fenômeno em 

tudo semelhante ao Jazz, nos Estados Unidos. Fixado como gênero 

musical por compositores de camadas baixas da cidade, a partir de 

motivos ainda cultivados no fim do século XIX por negros oriundos 

da zona rural, o Samba criado à base de instrumentos de percussão 

passou ao domínio da classe média, que o vestiu com orquestrações 

logo estereotipadas, e o lançou comercialmente como música de dança 

de salão. (Tinhorão, 2012, p. 20). 

 

 Conforme Sodré (1994), com a produção de massa, característica da 

industrialização baseada na tecnologia avançada, um novo ritmo se impôs como a 

produtividade e o consumo acelerados. Segundo Sodré: 

 

A economia capitalista é autogeradora de uma temporalidade com 

lógica própria. Ao passar a viver de samba - ao invés de viver no 

samba ou com ele - entrou-se no esquema de uma produção que, aos 

poucos, introduziu o seu ritmo próprio: o do espetáculo. Isso ocorreu 

também no interior das escolas de samba, cujas modificações 

acompanham a trajetória ideológica da classe média: a escola 

começou a buscar formas empresariais (que abriram as portas para o 

dirigismo estatal), vinculadas ao showbusiness, e a profissionalizar os 

seus integrantes [...] no samba tradicional, há fortes aspectos de 

resistência cultural ao modo de produção dominante na sociedade 

atual, porque a produção desse samba ainda tem lugar no interior de 

um universo alternativo, cujos processos fixadores partem da cultura 

negro-brasileira. (SODRÉ, 1994, p. 52-59, grifo do autor). 

 

Moura (2004) descreve que a primeira escola de samba do Rio de Janeiro, a 

Deixa Falar, no Estácio, fundada em 12 de agosto de 1928, enfrentou dificuldades para 

manter-se no início. Entre seus fundadores estavam os sambistas como Ismael Silva
23

, 

Nilton Bastos
24

, Bide
25

 e Armando Marçal, que mais tarde se consagrariam com vários 

sucessos no rádio. Conforme Moura: 

 

A escola enfrentou problemas específicos para a sua consolidação 

formal, não apenas por causa das batalhas com a polícia e as 

autoridades, mas por força da resistência das próprias famílias de 

classe média baixa da comunidade em permitirem que suas filhas 

                                                           
23

 Mílton de Oliveira Ismael Silva, mais conhecido como Ismael Silva [1905-1978], foi um músico 

brasileiro. 
24

 Nilton Bastos [1899-1931] foi um compositor e pianista brasileiro. Foi um dos principais responsáveis 

pela estilização do Samba. até então bastante confundido com o Maxixe, nos anos 30. 
25

 Alcebíades Maia Barcelos, mais conhecido como Bide [1902-1975], foi um dos frequentadores das 

rodas de samba da Turma do Estácio do bairro carioca do Estácio. 
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participassem dos desfiles. É o trabalho de Paulo da Portela, anos 

depois, que vai quebrar essas resistências, até que, em 1935, as escolas 

finalmente puderam fazer um concurso oficializado pela Prefeitura do 

então Distrito Federal. (MOURA, 2004, p. 74).  

 

Conforme Moura (2004), há um consenso de que a escola de samba, sim, 

representou a institucionalização do Samba. Nesse caso, a roda de samba constitui a 

matriz ritual que lhe deu origem, não como uma instituição, pois: 

 

Ao contrário, [...] foi a aversão do sambista/compositor ao modelo 

institucional e oficializado que as escolas adotaram a partir dos anos 

70 que provocou o seu distanciamento, o que acabou por revitalizar a 

roda. Para outros sambistas (passistas, ritmistas, pastoras, baianas, 

mestres-salas e porta-bandeira), a institucionalização da escola e a sua 

presença hegemônica no carnaval passou a representar uma 

possibilidade de ascensão social e, em alguns casos, 

profissionalização. (MOURA, 2004, p. 87). 

 

 

Segundo Siqueira (2012, p. 89-90), o samba mais próximo daquele tocado nos 

terreiros é designado como samba perene. Sambistas do Estácio, da Praça Onze e dos 

morros de Santo Antônio e dos Cabritos, Isabel, Tia Ciata, Donga, Lepoldino Vumbela, 

Sinhô
26

, Bide, Heitor dos Prazeres
27

, Wilson Batista
28

, Ismael Silva, Cartola
29

, 

Valdemar Pereira e outros, compunham “verdadeiras reportagens musicáveis e 

musicadas”, carregadas das crônicas do cotidiano, as quais a polícia era encarregada de 

verificar as composições. Porém, “o processo de branqueamento não devia atingir 

apenas a forma musical do samba perene como veículo a despersonalizar e diluir dentro 

de um contexto burguês de nacionalização”. Um processo similar devia atingir a 

estrutura poética da mensagem, permitindo requalificar e redirecionar a própria 

mensagem inscrita como eco de africanidade.  

 Conforme Siqueira (2012), o ritmo original do Samba foi modificando-se no 

contexto da urbanização, chegando a derivações como o samba contemporâneo, 

definido como um tipo moderno e atual. As derivações surgiram assim que o ritmo 

tornou-se base para a Música Popular Brasileira e a música conhecida como Samba nos 

                                                           
26

 José Barbosa da Silva, mais conhecido como Sinhô [1888-1930] foi um instrumentista e compositor 

brasileiro. É considerado um dos mais talentosos compositores da primeira fase do samba carioca.  
27

 Heitor dos Prazeres [1898-1966] frequentou as primeiras rodas de samba na casa da Tia Ciata. Está 

entre os fundadores da Estação Primeira de Mangueira e também o bloco Vai como pode, nos anos 1920, 

hoje a escola de samba da Portela.  
28

 Wilson Baptista de Oliveira, também conhecido como Wilson Batista [1913-1968] foi um compositor 

brasileiro. 
29

 Angenor de Oliveira, [1908-1980] foi um cantor, compositor, poeta e violonista carioca. Foi 

imortalizado como um notável sambista da História da Música Popular Brasileira e fundador da Estação 

Primeira de Mangueira. 
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anos 1930 pode ser descrita como um conjunto de manifestações dos negros, própria de 

sua prática religiosa e lúdica que: 

 

[...] permitiu a elaboração do samba perene, cujas características e 

natureza sobrevivem pela transmissão oral até os dias atuais. Esse 

samba perene, levado às cidades, permitiu desdobramentos que se 

caracterizaram como gêneros urbanos desde o último quarto do século 

XIX [...] Portanto, de ora em diante denominar-se-á samba derivado o 

samba criado em diferentes momentos históricos por escolha de um 

grupo ou de um autor, levado à cultura urbanizada. Deverá, entretanto, 

conter as características genéticas do samba perene. (SIQUEIRA, 

2012, p. 95). 

 

Segundo Tinhorão (2010), a ascensão profissional dos sambistas culminou na 

abdicação gradativa de parte da originalidade e identidade que constituía a arte e a 

cultura do Samba, para corresponder às expectativas de gosto dos consumidores do 

mercado fonográfico. Alguns instrumentos eram eventualmente substituídos, como a 

flauta pelo saxofone, o cavaquinho pelo banjo e o pandeiro pela bateria, trazendo como 

consequência uma mudança de repertório e estilo. Para serem aceitos pelas classes 

dominantes, como uma novidade exótica, os artistas deveriam abandonar os trajes de 

caboclos nordestinos, passando a utilizar smokings e a imitar as jazz-bands norte-

americanas.  

Segundo Siqueira (2012), é possível afirmar que o Samba nasceu como 

espetáculo no período entre o fim da Guerra do Paraguai e a Primeira Guerra Mundial. 

Antes do primeiro Samba gravado de sucesso, houve outros sambas registrados como 

outros gêneros, assim como o registro de outros posteriormente que não se tratavam de 

sambas, porém com o sucesso do gênero assim foram registrados O antropólogo 

descreve que: 

 
Levado da Bahia para o Rio, ali foram fornecidas as condições para 

que se configurassem diferentes estilos, modos de tocar e cantar a 

música afro-religiosa, trazida pelas tias baianas e os de sua 

comunidade. Saído da prática do cantar, dançar e tocar coletivos, 

historicamente o fato que chama a atenção é o surgimento do samba 

Pelo telefone, de 1916, pelo que representou na sociedade da época. 

Foi o definitivo reconhecimento, o sucesso de uma música de negros 

[...] que pelo preconceito sofrido ainda precisava ser maquiada para 

ser aceita [...] É bastante curioso que o próprio Donga, teoricamente 

um autêntico defensor de sua cultura no Brasil, denominasse sua 

composição como tango-samba-carnavalesco. Esse fato de real 

relevância pode significar um provável maquiamento para evitar 

problemas com a ordem instituída [...] historicamente, a expressão 

‘samba’ parece ter surgido em selo de disco anteriormente à gravação 

de Pelo telefone, sendo este um assunto, como já foi dito, que ainda 
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não se sabia do que se tratava ou o que era samba, ou mesmo que tudo 

ou qualquer coisa poderia ser samba, qualquer coisa desclassificante 

[...] Pensavam que samba servia para denominar qualquer música para 

o carnaval. (SIQUEIRA, 2012, p. 106-107). 

 

O estabelecimento da indústria cultural no Brasil teve início no final do século 

XIX. Segundo Cabral (1996), em 1891, chegou ao Brasil Fred Figner, tcheco 

naturalizado norte-americano. Em 1900, inaugurava a Casa Edison e publicava o seu 

primeiro catálogo com a relação de vários produtos à venda, entre os quais discos e 

cilindros, além de fonógrafos. De acordo com o jornalista: 

 

Até agora, nenhum documento foi encontrado para demonstrar que, já 

em 1900, eram vendidos discos ou cilindros gravados no Brasil. Tudo 

indica que estão corretos os pesquisadores que asseguram ter-se 

iniciado o processo de gravação, com artistas brasileiros, em 1902, 

quando ocorreu o lançamento do disco com o lundu Isto é bom, com o 

cantor Baiano, gravado pela Casa Edison. (CABRAL, 1996, p. 07).  

 

Conforme Cabral (1996), o lançamento dos primeiros discos de Música Popular 

Brasileira mereceu registro nos jornais da época. O Rádio surgiu depois do disco. De 

acordo com Cabral, depois de algumas experiências isoladas, o Rádio chegou de fato ao 

Brasil no dia 7 de setembro de 1922. Como público ouvinte figuraram os visitantes da 

inauguração da Exposição do Centenário da Independência do Brasil, realizada no Rio 

de Janeiro e os cidadãos contemplados com 80 receptores, alguns instalados em praças 

públicas de São Paulo, Niterói e Petrópolis. Ouviram o discurso do presidente Epitácio 

Pessoa, as óperas transmitidas do Teatro Municipal e do Teatro Lírico.  

Segundo Cabral (1996), a primeira emissora de rádio brasileira foi instalada 

somente no dia 20 de abril de 1923, no Rio de Janeiro, a Rádio Sociedade, de 

propriedade do escritor e antropólogo Edgar Roquete Pinto e do cientista Henrique 

Morize, com o intuito de transmitir uma programação educativa. A segunda emissora, a 

Rádio Clube do Brasil, surgiria no ano seguinte, também no Rio de Janeiro. As 

instalações das emissoras e os aparelhos receptores, ainda, eram precários. O jornalista 

descreve que: 

 

A Rádio Sociedade e a Rádio Clube do Brasil atuaram sozinhas até 

janeiro de 1926, quando foi fundada a Rádio Mayrink Veiga [...] 

Mesmo com a instalação da quarta emissora no Rio de Janeiro, a 

Rádio Educadora, em janeiro de 1927, a música popular ainda não 

desfrutava desse meio de comunicação para se tornar mais conhecida. 

Renato Murce, um dos maiores radialistas de todos os tempos, 

registrou, no seu livro Nos bastidores do rádio, que as emissoras 

veiculavam apenas ‘um tipo de cultura, com uma programação quase 
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só da chamada música erudita, conferências maçantes e palestras 

destituídas de interesse’. E acrescentou: ‘Nada de música popular. Em 

samba, então, nem era bom falar’. (CABRAL, 1996, p. 09). 

  
 Apesar da sua rejeição para alguns dos parâmetros estéticos e políticos vigentes, 

ao ser identificado como um gênero musical popular pela indústria fonográfica, o 

Samba foi utilizado como um dos principais elementos da produção da indústria 

cultural. A influência da lucratividade proporcionada pelo Samba durante a Era do 

Rádio, o discurso populista do presidente Getúlio Vargas e a necessidade de reproduzir 

uma Cultura Nacional, contribuíram para o fundamento da tradição inventada a partir de 

um elemento da Cultura Afro-brasileira como um signo identitário do Brasil, nos anos 

1930. Essa institucionalização, arquivada no Aparelho de Estado, como uma memória 

que conhece esse país, é descrita pela historiografia como uma prática da política de 

democracia racial, um discurso que corresponde a um mito que descreve a consolidação 

da cidadania nesta Pátria. Interpretada como uma tradição inventada, conforme 

Hobsbawm (2014, p. 07), “muitas vezes, ‘tradições’ que parecem ou são consideradas 

antigas são bastante recentes, quando não são inventadas”.  

 O discurso da democracia racial narra o mito da existência de uma fraternidade 

total entre ameríndios, o colonizador e africanos. Conforme Guimarães (2002), 

identificada como o mito
 
fundador da nacionalidade brasileira, a ideia de democracia 

racial foi instituída nos anos 1930, como uma prática política do governo de Getúlio 

Vargas. Guimarães descreve que ao ser instituído, o discurso da democracia racial 

traçou um percurso de interpretação antropológica do povo brasileiro, num rumo 

contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico hegemônico.  

 Segundo Guimarães (2002, p. 55), o discurso da democracia racial teve como 

objetivo “civilizar as relações sociais, ou seja, implantar e garantir o funcionamento de 

normas sociais que conduzam à igualdade de tratamento, de oportunidades e de 

direitos”. Porém, os conflitos entre as classes despertaram na comunidade negra um 

movimento de “reconstrução étnica e cultural” nos anos 1970. A agenda do Movimento 

Negro Unificado contestou o discurso que deveria estar enraizado por formações 

ideológicas democratizantes materializadas em políticas públicas, para desnaturalizar o 

racismo disseminado mediante práticas socioculturais no Brasil. O mito da democracia 

racial apela para uma utopia, que evidenciou a existência de um paraíso racial não 

contestado pelo primeiro movimento político de negros no Brasil. Conforme Guimarães 

(2002, p. 141) “nos anos 1930, quando se organiza pela primeira vez o movimento 
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político negro no Brasil - a Frente Negra Brasileira - essa utopia não será posta em 

dúvida, pelo menos de imediato”.    

O Samba foi articulado como uma linguagem que definia o comportamento e 

traduzia a personalidade do cidadão brasileiro, antagonizando a hegemonia europeia. Os 

discursos que narravam o Brasil como um paraíso tropical datavam as relações 

democráticas como práticas iniciadas desde o início da colonização dos povos 

ameríndios e posterior exploração do comércio negreiro para garantir riquezas para a 

metrópole portuguesa. Descrevia um território político em que europeus, de inúmeras 

nacionalidades, conviviam em harmonia com povos alheios à cultura do Ocidente, 

considerados como bárbaros, primitivos ou selvagens. De acordo com Hobsbawm 

(2014), o termo tradição inventada inclui tanto as tradições realmente inventadas, 

construídas e formalmente institucionalizadas, como as que surgiram de maneira mais 

difícil de localizar em um período limitado e determinado de tempo, porém, 

estabeleceram-se como tal com uma enorme rapidez. O historiador descreve que: 

 

Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, 

normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais 

práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores 

e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 

automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, 

sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 

passado histórico apropriado [...] O passado histórico no qual a nova 

tradição é inserida não precisa ser remoto [...] Contudo, na medida em 

que há referência a um passado histórico, as tradições ‘inventadas’ 

caracterizam-se por estabelecer com ele uma continuidade bastante 

artificial. (HOBSBAWM, 2014, p. 08). 

 

O governo do presidente Getúlio Vargas instituiu uma política tecnocrata, com o 

objetivo de construir um parque industrial no Brasil. Seus planos modernizantes 

incluíam as discussões acerca da constituição racial do Brasil, além do seu potencial 

para o trabalho e o progresso. Segundo Hobsbawm (2014), as sociedades que se 

desenvolveram a partir da Revolução Industrial foram, naturalmente, obrigadas a 

inventar, instituir ou desenvolver novas redes de convenções e rotinas com uma 

frequência recorde. Os movimentos ideológicos, como o nacionalismo, tornaram 

necessária a invenção de uma continuidade histórica. Uma tradição inventada pode ser 

definida, em síntese, conforme Hobsbawm, como uma linguagem elaborada, composta 

de práticas e comunicações simbólicas, forjada pela ineficácia de antigos usos da 

Cultura.  

O Samba foi incorporado à Cultura Popular Brasileira como um aprimoramento 
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da canção popular. De acordo com Siqueira (2012), uma questão a ser observada é o 

porquê de os negros não serem reconhecidos como participantes ativos da História do 

Brasil, uma vez que são os criadores do Samba cultuado como a exemplar expressão da 

Cultura do povo brasileiro. Segundo Siqueira, a pobreza dos negros está intimamente 

relacionada com as suas ocupações de ofício, não qualificadas ou semiqualificadas e à 

comparativa inferioridade jurídica em relação a respeito e privilégios.  

De acordo com Chaui (2011, p. 352), uma democracia social é constituída 

mediante a superação de contradições da instituída democracia liberal. A cidadania, 

então, passaria a ser concebida como um direito de exigir a possibilidade plena da 

renovação de suas reivindicações. Os movimentos populares, nesse sentido, se definem 

como “espaços sociais de lutas”. Existe a necessidade de uma articulação harmoniosa de 

formas políticas de expressão permanente, instituídas como políticas públicas e o 

próprio Estado de Direito. Conforme Chaui, conservando memórias da sua sociedade 

ocidental primitiva, a colonial escravagista, as diferenças e assimetrias presentes na 

nação brasileira são, sempre, transformadas em desigualdades que reforçam uma relação 

mando-obediência. Os negros, subjugados necessários dessa relação, não são 

reconhecidos como alteridade, em sua autonomia e arbítrio.   

Segundo Siqueira (2012), em nosso contexto de análise, não é possível ignorar o 

desprezo do papel da cultura negra na formação da cultura brasileira e a consequente 

estética dominante nos sambas, construída ideologicamente para a sua aceitabilidade. 

Historicamente, a concepção do Brasil como Nação, após quase quatro séculos de 

colonização, ocorreu sob os resquícios de um sistema patriarcal escravagista que, no 

limiar dos anos 1930, ainda conservava uma Nação engendrada de forma semelhante a 

da família senhorial. Conforme Siqueira, a negritude inscrita na identidade nacional 

brasileira trata-se de um mito: 

 
Portanto o conceito de identidade nacional no caso brasileiro só pode 

ser compreendido à luz da perspectiva ideológica, de um mito criado a 

partir da necessidade de se atingir objetivos específicos, impostos 

pelas necessidades do grupo dominante. No caso do Varguismo, 

inúmeros foram os mecanismos que, em nome da formação da 

nacionalidade, se usou para a cooptação da massa. Esta para ser 

inserida, deveria estar representada. O Samba foi um dos pilares para 

que isso ocorresse [...] Getúlio aproveitou a força comunicativa da 

música popular para trazê-la a seu favor. (SIQUEIRA, 2012, p. 214). 
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As práticas que reproduzem a exploração e a exclusão socioeconômica de afro-

brasileiros foram cristalizadas pelo regime colonial, como tópos discursivos. Os povos 

africanos traficados para o Brasil correspondiam a diferentes nações ou comunidades, 

com complexos culturais e idiomas diversos. Com a materialidade de seu corpo usada 

involuntariamente como mercadoria a fim de saciar necessidades de um sistema 

econômico, os negros foram impedidos de reproduzir a sua estrutura social tradicional. 

Foram obrigados a adaptarem-se às condições de sobrevivência que lhes foram impostas 

no Brasil. De acordo com Siqueira (2012), esses grupos constituem “pré-classes” que, 

reunidas tornaram-se um todo, como uma comunidade identificada por negação, pois, 

não deveriam pertencer à sua própria cultura ou exercer o seu próprio modo de 

produção. Os negros foram transformados numa comunidade de expropriados, dentro de 

um sistema econômico colonial e escravocrata, que impunha condições comuns a todos 

os grupos e os unificava mediante um intercâmbio de experiências na produção e 

adaptação à língua luso-brasileira. Segundo o antropólogo, trata-se do coletivo que 

corresponde ao “povo negro do Brasil”:  

 

Dado o pressuposto de que raça seja, como postulado inicial, um 

acidente, uma categoria secundária, que não pode explicar os 

fenômenos sociais, tem-se, do ponto de vista das classes sociais, a 

constituição do ‘povo negro do Brasil’ como uma comunidade de 

imigrantes involuntários, vítimas das práticas de racismo, 

deliberadamente expropriados dos meios de mobilidade social e de 

autossuficiência. Sua consciência como unidade e existência, portanto, 

não se dá enquanto uma classe social propriamente, mas como um 

povo, uma comunidade. (SIQUEIRA, 2012, p. 156). 

 

 Os discursos antirracistas correspondem, desde os movimentos abolicionistas, a 

um posicionamento anticolonial. Consideramos a discriminação racial como uma das 

práticas que fundamentam as relações sociais no Brasil, reverberando sentidos e 

justificando atitudes nos correntes dias, como um tópos discursivo. Segundo Guimarães 

(2002), apesar da idealização de uma pátria mestiça, onde ameríndios, africanos e 

europeus sempre conviveram em harmonia e igualdade, as discriminações atribuídas à 

cor da pele/raça são constantes no Brasil, porém, desviadas para outras justificativas. O 

sociólogo descreve que: 

   
[...] a invisibilidade da discriminação racial no Brasil se deve ao fato 

de que os brasileiros, em geral, atribuem à discriminação de classe a 

destituição a que são relegados os negros. O termo ‘classe’, utilizado 

dessa maneira, passa a significar, ao mesmo tempo, condição social, 
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grupo de status atribuído, grupo de interesses e forma de identidade 

social. (GUIMARÃES, 2002, p. 47). 

 

 De acordo com Guimarães (2002), na espécie humana não existe nenhuma 

evidência que possa ser classificada a partir de critérios científicos e corresponda ao que 

comumente chamamos de raça. Porém, há uma existência nominal, efetiva e eficaz 

apenas no mundo social e, portanto, somente no mundo social pode ter realidade plena. 

O sociólogo descreve o que ocorreu no Brasil, quanto ao uso de terminologias raciais no 

mundo social, como um fenômeno diferente, pois, a partir da ideia de democracia racial 

as diferenças que prevaleciam em torno das etnias deixaram de ser discutidas, sem que a 

discriminação fosse controlada. Conforme Guimarães: 

 

Pois bem, no caso brasileiro, parece ter acontecido justamente o 

contrário. As raças foram, pelo menos até recentemente, no período 

que vai dos anos 1930 aos anos 1970, abolidas do discurso erudito e 

popular (sancionadas, inclusive, por interdições rituais e etiqueta 

bastante sofisticada), mas, ao mesmo tempo, cresceram as 

desigualdades e as queixas de discriminação atribuídas à cor. Essas 

vozes eram abafadas. Para obterem reconhecimento, viram-se 

forçadas a recrudescer o discurso identitário, que resvalou para a 

reconstrução étnica e cultural. (GUIMARÃES, 2002, p. 51).  

 

  A legitimação do Samba como um produto cultural genuinamente brasileiro, nos 

anos 1930, além de instituir uma tradição inventada, foi articulada mediante um mito, 

que descreve a assimilação espontânea de elementos de Povos de Tradições de Matriz 

Africana no seio da Cultura compartilhada entre brasileiros. Sabemos que a função da 

invenção dessa tradição mítica correspondeu à necessidade de definir-se a identidade 

cultural do Brasil, como um status na manutenção da sua coesão e na reprodutibilidade 

de uma performance que pudesse atender às demandas do mercado cultural. Burke 

(2002) descreve o mito como uma história com função social, detentora de uma moral 

estereotipada, a partir do emprego desse termo por psicólogos, antropólogos e teóricos 

literários. Segundo Burke, é esclarecedor definir um mito em termos não só de funções, 

mas também de formas ou “enredos” recorrentes, como está inscrito no significado do 

termo grego mythos. Segundo o historiador: 

 
De qualquer maneira, é importante saber que as narrativas orais e 

escritas, inclusive aquelas que os narradores consideram pura verdade, 

encerram elementos arquetípicos, estereotípicos ou míticos [...] Há 

ocasiões em que podemos observar como funciona o processo de 

‘mitificação’ em uma série de relatos do passado que cada vez mais se 

aproxima de um arquétipo. (BURKE, 2002, p. 143). 
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  Um mito, em qualquer matiz de significado será sempre um produto da Cultura. 

A Cultura, um sistema conflitivo de significados compartilhados, corresponde a uma 

produção da vida intelectual, da cognição humana. Essa é uma evidência nas 

articulações de resistência popular a um dado sistema vigente, mediante a criatividade, 

uma estrutura de categoria mental. De acordo com Burke (2002), a Cultura corresponde 

a um objeto a ser “construído” ou “constituído” como um fato social, logo dinâmica. A 

relação entre a Cultura e a sociedade deve ser considerada em termos dialéticos, ao 

mesmo tempo, ativa e passiva, determinante e determinada. Conforme Burke, a 

“tradição”, ou “reprodução cultural”, está relacionada aos processos de transmissão da 

Cultura, resultado do empenho de agentes envolvidos em processos de socialização
30

.  

  Chaui (2011) assume que toda sociedade é histórica porque temporal e a 

ideologia é efetivada em sua plenitude somente nas sociedades históricas; ou seja, 

naquelas sociedades para as quais a questão de sua origem ou de sua instituição não 

trata de um problema teórico, mas sobretudo realiza uma condição que infere uma 

prática renovada. A sociedade tematiza sua temporalidade colocando-a como objeto de 

reflexão porque incessantemente responde por suas práticas que não estão situadas no 

próprio tempo. A sociedade cria internamente a sua diferença consigo mesma, pois o 

tempo não é senão criação da diferença temporal interna pela qual uma sociedade possui 

o seu passado e visualiza seu futuro com seus outros. Segundo a filósofa, como 

produtora de sua alteridade, a sociedade propriamente histórica é aquela que dispõe da 

violência e da máscara para repousar numa identidade fixa, onde reconhece a si mesma, 

que exemplificamos com a formação social vigente nas políticas de branqueamento. De 

acordo com Chaui (2011), há também formações sociais que oferecem para si mesmas 

uma explicação mítica sobre a sua origem e permanência, de tal modo que o momento 

de sua instituição ou de sua fundação é representada por membros na dependência de 

um saber e de um poder exteriores, anteriores e transcendentes à própria sociedade, cujo 

nosso exemplo retrata a sociedade brasileira após as políticas da democracia racial. 

Segundo a filósofa: 

 

                                                           
30

 Conforme Burke (2002), desde o século XIX, o termo Cultura tem sido um conceito empregado 

genericamente às Artes Plásticas, Literatura, Filosofia, Ciências Naturais e Música. Exprime, também, o 

sentido de uma consciência da forma pela qual as Artes e as Ciências são forjadas, pela sociedade. O 

estudo da Cultura Popular relaciona-se com as atitudes e valores de pessoas comuns e às formas de 

expressão na Arte e no cancioneiro popular, por exemplo. Segundo Burke (2002), em estudos recentes, 

entre as disciplinas de História Social e História Literária é atribuída ênfase ao que é denominado como 

“poética da cultura”, incluindo convenções subjacentes aos textos creditados anteriormente como não-

literários. Corresponde a uma perspectiva para a análise do Samba.  
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Produtora de sua alteridade, a sociedade propriamente histórica é 

aquela que não pode, senão sob forma da violência e da máscara, 

repousar numa identidade fixa, onde se reconheceria a si mesma. 

Justamente por isso nessa sociedade o fenômeno da ideologia ganha 

sentido concreto. Diferentemente dessa sociedade, há formações 

sociais que oferecem para si mesmas uma explicação - mítica ou 

teológica - sobre sua origem e permanência, de tal modo que o 

momento de sua instituição ou de sua fundação possa ser representado 

por seus membros na dependência de um saber e de um poder 

exteriores, anteriores e transcendentes à sociedade. A exterioridade do 

saber-poder fundador lhe garante intemporalidade e esta se transmite à 

sociedade que pode, então, representar-se a si própria como pura 

identidade consigo mesma e como intemporal. (CHAUI, 2011, p. 27). 

 

 Destacamos que as mensagens morais referentes à identidade nacionalista 

inscrita no Samba não incluíam críticas políticas e promoviam uma ideologia 

economicista. Apesar da imposição de uma descaracterização do Samba em relação aos 

seus elementos originais, verificamos a contradição de que o estereótipo incorporado 

como símbolo do espírito de brasilidade produzia efeitos de sentido de 

africanidade/negritude. Houve uma estilização que priorizava arranjos próprios da 

música erudita, porém, a identidade brasileira em discurso formava um sujeito que 

materializava um corpo que simbolizava o espírito de tradições herdadas de Povos de 

Matriz Africana. Enfatizamos que a proposta cultural da idiossincrasia africana para a 

fruição no mundo possui como referência percepções cognitivas antagônicas àquelas 

preconizadas pela classe dominante no Brasil que, nos anos 1930, era provocada pelos 

avanços das tecnologias industriais.  

Conforme Siqueira (2012), o compositor Ary Barroso
31

 figura como uma 

personalidade que pode ser citada como o protagonista do Samba urbano e nacionalista. 

Mesmo sendo mineiro e vivendo muitos anos no Rio de Janeiro, Ary Barroso
 
narrou a 

Bahia em suas principais composições, como em Aquarela do Brasil, reconhecida como 

a primeira música brasileira de sucesso internacional:  

 

Brasil!/ Meu Brasil brasileiro/ Meu mulato inzoneiro
32

/ Vou cantar-te 

nos meus versos/ O Brasil, samba que dá/ Bamboleio, que faz gingar/ 

O Brasil, do meu amor/ Terra de Nosso Senhor/ Brasil! Brasil!/ Pra 

mim, pra mim/ Ó abre a cortina do passado/ Tira a mãe preta do 

serrado/ Bota o rei congo no congado/ Brasil!/ Brasil!/ Deixa cantar de 

                                                           
31

 Ary de Resende Barroso [1903-1964] foi um compositor mineiro de música popular, imortalizado 

como o autor de Aquarela do Brasil, regravada diversas vezes no Brasil e no exterior. 
32

 Adjetivo. Intrigante. Disponível em <http://www.priberam.pt/dlpo/inzoneiro>. Acesso em 07 de jan. 

2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1903
https://pt.wikipedia.org/wiki/1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquarela_do_Brasil
http://www.priberam.pt/dlpo/inzoneiro
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novo o trovador/ A merencória
33

 luz da lua/ Toda canção do meu 

amor/ Quero ver essa dona caminhando/ Pelos salões arrastando/ O 

seu vestido rendado/ Brasil! Brasil!/ Pra mim, pra mim/ Brasil!/ Terra 

boa e gostosa/ Da morena sestrosa
34

/ De olhar indiscreto/ O Brasil, 

verde que dá/ Pra o mundo se admirar/ Ó Brasil, do meu amor/ Terra 

de Nosso Senhor/ Brasil! Brasil!/ Pra mim, pra mim/ Ó esse coqueiro 

que dá côco/ Oi, onde amarro a minha rede/ Nas noites claras de luar/ 

Brasil!/ Brasil!/ Ô, oi estas fontes murmurantes/ Oi onde eu mato a 

minha sede/ E onde a lua vem brincar/ Oi, esse Brasil lindo e 

trigueiro/ É o meu Brasil brasileiro/ Terra de samba e pandeiro/ 

Brasil! Brasil!/ Pra mim, pra mim (BARROSO, 1939)
35

. 

 

Composto em 1939 e interpretado por Francisco Alves
36

, Aquarela do Brasil é 

denominado como um samba-exaltação, com arranjo orquestral de Radamés Gnatalli. 

Faz referência explícita à identidade racial do Brasil disseminada naquele contexto: 

mulata, ou seja, mestiça. Exaltava a miscigenação entre europeus e africanos. Segundo 

Siqueira (2012), Carmen Miranda e o Bando da Lua
37 

, utilizando como caracterização a 

baiana e os malandros cariocas, foram eleitos como artistas disseminadores de uma 

expressão da sonoridade e da dança características do Samba. De acordo com o 

antropólogo, essa estilização popular, contraposta às influências estilísticas do Jazz, 

representou uma emancipação do gênero como expressão da Cultura Popular Brasileira: 

 

A mãe preta, o rei congo, a dona arrastando seu vestido rendado 

(típico da baiana), a ‘morena sestrosa’, terra de ‘samba e pandeiro’. 

Nesse contexto, pode-se entender que o baiano é o símbolo escolhido 

da brasilidade, que é representada pelo Samba. É importante lembrar 

que após a Abolição, a migração de baianos para o Rio de Janeiro foi 

intensa. (SIQUEIRA, 2012, p. 232). 

 

O estereótipo de mãe preta também foi difundido pela Literatura nos anos 1930. 

Conforme Roncador (2008), a versão feminina e maternal do “Escravo Fiel” tornou-se 

um tanto quanto marginal no discurso literário e político abolicionista da segunda 

metade do século XIX. A vertente literária abolicionista expandiu-se, sobretudo, após a 

                                                           
33

 Adjetivo. Melancólico, triste. Disponível em <http://www.priberam.pt/dlpo/merenc%C3%B3ria>. 

Acesso em 05 de jun. 2015.  
34

 Adjetivo. Manhosa. Disponível em <http://www.priberam.pt/dlpo/sestrosa>. Acesso em 07 de 

 jan. 2016. 
35

 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=H-y8TS7jbpY>. Acesso em 05 de jun. 2015. 
36

 Francisco de Morais Alves [1898-1952] foi um dos mais populares cantores do Brasil. Gravou 524 

discos. 
37

 Formado no início dos anos 1930, o grupo era composto inicialmente por Aloysio de Oliveira, no 

violão e vocal; Hélio Jordão Pereira no violão; Osvaldo Éboli, o Vadeco, no pandeiro; Ivo Astolphi, no 

violão tenor e banjo; pelos irmãos Afonso, no ritmo e na flauta; Stênio, cavaquinho e Armando Osório, no 

violão. Este último veio a se desligar do grupo em 1934. Gravaram vários discos com canções 

carnavalescas nos anos 1930 (38 discos, de 1931 a 1940) e, com sucesso, excursionaram pela Argentina. 

Nessa época, começaram a cantar com Carmen Miranda e ela exigiu que eles a acompanhassem para os 

Estados Unidos. Lá, fizeram oito filmes e muitos espetáculos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aloysio_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vadeco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banjo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavaquinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/1931
https://pt.wikipedia.org/wiki/1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmen_Miranda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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aprovação da Lei do Ventre Livre, em 1871, e priorizava as alteridades do “Escravo 

Imoral”, representado pelo estereótipo da escrava que vivia a procura de sexo com o seu 

senhor, e do “Escravo Demônio”, representado no estereótipo de quilombolas. De 

acordo com Roncador, o estereótipo da mãe preta ressurgiu nas teorias raciais que 

desenvolveram-se no Brasil na virada do século XX, e popularizou-se nas memórias de 

infância de escritores modernistas publicadas entre os anos 1930 e 1960.  

 As obras literárias, constituídas como cânones, além de produtos da indústria 

cultural participam das condições de produção das relações de produção simbólica 

como bens destinados à educação, à disciplina, erudição e pedagogia. A partir de 

Althusser (1980), compreendemos que essa Ideologia constitui-se como dominante 

entre os Aparelhos Ideológicos de Estado, de modo que as suas formações discursivas 

ocupam um nível hierárquico superior. Como já foi definido, conforme Pêcheux (1995), 

a desigualdade entre os níveis de formações discursivas, como a que há sob a 

dominação da ideologia (da classe) dominante, é descrita como inevitável e necessária, 

para que a classe dominante assegure a dominação e a reprodução dessa dominação 

exercida sobre a minoria política. Assim, as relações de desigualdade e subordinação 

entre os diferentes Aparelhos Ideológicos de Estado constituem a cena da luta 

ideológica de classes. De acordo com Pêcheux, o aspecto ideológico da luta para a 

transformação das condições de produção se localiza, primeiramente, na luta para 

impor, no interior do complexo dos Aparelhos Ideológicos de Estado, novas relações de 

desigualdade-contradição-subordinação e de aliança. Segundo Pêcheux (1995), essas 

relações podem acarretar numa transformação do complexo dos Aparelhos Ideológicos 

de Estado em sua relação com o Aparelho de Estado e uma transformação do próprio 

Aparelho de Estado.   

Pêcheux admitiu a leitura crítica de Althusser a Marx, ao analisar a forma de 

inscrição de determinados discursos em relação à história do desenvolvimento 

capitalista. Teorizou que o sujeito encontra-se materialmente dependente do suporte 

linguístico para articular formações discursivas inteligíveis, embutidas de formações 

ideológicas que produzem efeitos de sentido em dado contexto histórico marcado pela 

luta de classes. A partir da crítica marxista e dos conceitos de Althusser, Pêcheux (1995) 

determinou que os fundamentos de uma teoria materialista do discurso podem ser 

esclarecidos a partir das questões que envolvem as condições ideológicas da 

produção/reprodução/transformação das relações de produção. A Ideologia
 

e as 
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determinações socioeconômicas figuram como elementos dentro do quadro em que se 

efetuam dadas condições.    

A incorporação do espírito do patriota brasileiro produziu efeitos de sentido 

como uma transformação sociocultural autenticada pelo Aparelho de Estado. A 

materialidade do corpo político brasileiro identificava-se com linguagens e 

representações consideradas pela classe dominante na formação escravocrata como uma 

produção de efeitos de sentido de indisciplina e da vulgaridade. O valor do signo 

articulado como identificação geopolítica adquiriu uma valência semântica relacionada 

à vitalidade, à alegria e, principalmente, à tropicalidade. A sociedade constituída no 

Brasil nos anos 1930, de formação patriarcal, católica e racista, referenciava a 

corporeidade da baiana como a materialização estereotipada da brasilidade: uma mulher 

pagã e discriminada racialmente, que contextualizava as canções em paisagens que 

descreviam as belezas tropicais da Bahia, com seus quitutes pitorescos e personalidades 

graciosas. Conforme Skidmore (1976), a mulher negra foi discriminada pela população 

masculina nos primeiros anos de República, encontrado dificuldades para contrair 

matrimônio. 

Nos termos da Linguística, a baianidade constituiu-se como um sintagma 

nominal em enunciados da Música Popular Brasileira acerca da brasilidade nos anos 

1930. Foi discursivamente articulada por um encadeamento pré-construído e 

materializada como intradiscurso. A partir de nossas críticas, consideramos que a deriva 

de sentidos e as pressões do complexo com dominante arquivaram a valência 

descolonizada do corpo afro-brasileiro em Aparelhos Ideológicos de Estado como uma 

memória discursiva que significa um modo de vida resignado à diversão e exoticidade. 

A insurgência carnavalesca em relação ao Aparelho de Estado fora silenciada. De 

acordo com Siqueira (2012), a elaboração do Samba articulada nas cerimônias e 

reuniões tradicionais de Povos de Matriz Africana fora transformada em um elemento 

de reprodução do capital e da ideologia dominante, tornando-se o seu contrário.  

Gravado e composto por Bide e Francisco Alves
 
, o Samba A malandragem, 

conforme Siqueira (2012), pode ser descrito como o que mais influenciou o samba 

moderno, em 1928, sendo a composição e voz de Nilton Bastos
 
 em O destino é Deus 

quem dá, gravada em 1929 o maior exemplo de samba derivado da época, já sem 

resquícios do Maxixe. O estudante de Direito Mario Reis
38

, lançado por Sinhô em 1928, 

                                                           
38

 Mário da Silveira Meireles Reis [1907-1981], também conhecido como o Bacharel do Samba, foi um 

cantor popular brasileiro da Era do Rádio.
[ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Reis#cite_note-MARIO-CLIQUEMUSIC-1
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bateu o recorde nas vendagens de sambas, provando o franco envolvimento da classe 

média com o ritmo aqui estudado. O início da mobilidade ocorreu com os negros 

tornando-se músicos de cantores brancos, porque não havia muitos músicos brancos que 

soubessem tocar sambas. Os cantores negros iam cedendo espaço para cantores brancos, 

num sistema reverso, assim como a baiana era representada pela europeia Carmen 

Miranda. 

 

 

3.1.1 A reprodução das condições de produção do Samba como um bem simbólico 

 

 

As condições que permitiram a inserção do Samba na produção cultural da 

indústria fonográfica brasileira foram influenciadas por discussões acerca da sua 

legitimidade como um bem simbólico. Os processos dinâmicos das políticas culturais 

engendradas pela classe de músicos, emissoras de rádio e pelo Estado, articularam um 

elemento idiossincrático de Povos de Tradição de Matriz Africana como um elemento 

da Cultura Popular Brasileira, um fato inédito. Porém, apesar da promoção do Samba, 

incluindo iniciativas de dona Darci Vargas, então primeira dama, em 1939, segundo 

Cabral (1996), o historiador e ensaísta Pedro Calmon, por exemplo, demonstrou uma 

preocupação com os rumos da exposição da Música Popular Brasileira, após o sucesso 

de Carmen Miranda nos Estados Unidos. Calmon considerava a representação da 

Cultura Nacional mediante elementos africanos como um ultraje.  

O preconceito quanto à presença de elementos idiossincráticos da Cultura Afro-

brasileira foi um dos fatores determinantes na reprodução das condições de produção da 

indústria cultural nos anos 1930. Sobre a reprodução das condições de produção, 

conforme Althusser (1980), a partir de Marx, essas funcionam como uma condição de 

existência de toda formação social. Ao mesmo tempo em que um sistema de produção é 

instituído e para que através dele seja possível produzir, as condições de produção são 

reproduzidas a partir das forças produtivas e das relações de produção existentes. De 

acordo com Althusser (1980, p. 13), “não há produção possível sem que seja assegurada 

a reprodução das condições materiais da produção: a reprodução dos meios de 

produção”. A reprodução da força de trabalho tem como condição não só a reprodução 

de sua “qualificação”, mas também a reprodução da sua sujeição à ideologia dominante. 
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A ideologia colonial e os pressupostos científicos eugenistas, que inferiorizaram 

o negro como ente psicossocial e descaracterizaram o potencial cognitivo desse 

indivíduo como produtor cultural, reverberavam efeitos de sentido na imposição de 

condições para a produção de bens simbólicos a partir da herança cultural africana. 

Reproduziram um paradigma estético para a legitimação do Samba na Música Popular 

Brasileira, nos anos 1930. O intuito principal da produção do Samba como um bem 

simbólico incluiu a capitalização de uma construção simbólica elementar na expressão 

cultural urbana, condicionando a produção do Samba à satisfação das necessidades do 

mercado fonográfico.  

Segundo Bourdieu (2007), a produção simbólica constitui uma dinâmica 

denominada como um mercado de bens simbólicos, onde a Arte figura como objeto. O 

desenvolvimento das relações de produção de bens simbólicos ocorre com a 

diferenciação das categorias de produtores e de diversidade dos públicos, o que resulta 

na diferenciação dos próprios bens. A partir dessa lógica, os bens simbólicos são 

significados e valorizados como mercadorias, num contexto em que a obra de arte tem 

os seus caracteres mercantis e culturais dissociados. Bourdieu descreve que no mercado 

de bens simbólicos há uma singularização da condição criativa. Os bens simbólicos 

categorizados como simples mercadorias são desassociados daqueles considerados 

como fruto de uma concepção artística de plena significação. Conforme Bourdieu 

(2007), a estrutura do campo de produção de bens simbólicos compreende duas esferas 

com modos de produção distintos, determinadas por suas vertentes intelectuais e 

artísticas: o campo de produção erudita e o campo da indústria cultural. Nessa divisão 

social do consumo, o público receptor dos bens diferencia esses dois campos, sendo o 

da produção erudita destinado a um público de produtores de bens culturais, enquanto o 

da indústria cultural destina-se àqueles que apenas consomem as mercadorias, 

constituindo assim dinâmicas de relações de produção divergentes
39

. 

Produzido por um grupo desqualificado como produtor cultural por 

determinados eixos da sociedade brasileira, pelo fato de não ser reconhecido como um 

bem simbólico advindo e destinado à erudição, o Samba foi incorporado à Cultura 

Popular Brasileira como um produto da cultura de massas. A competição por uma 

legitimidade cultural entre os campos de produção do mercado de bens simbólicos pode 
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 A diferenciação determinada no mercado de bens simbólicos, descrita por Bourdieu (2007), é 

contestada pelos Estudos Culturais no contexto da Pós-modernidade, como uma categorização alienante. 

No recorte histórico do presente estudo, essas considerações são pertinentes e podem explicar os trâmites 

da política cultural que analisamos. 
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ser observada na escolha dos estilos, temas e técnicas da produção cultural.  De acordo 

com Bourdieu (2007), a produção erudita possui como característica a sua 

acessibilidade a um público reduzido, identificado pelo domínio de uma linguagem 

refinada, ao contrário do que pode ocorrer com a maior parte dos produtos da indústria 

cultural. As condições de produção revelam relações tensionadas quanto à atribuição de 

uma legitimidade estética ao padrão das produções da cultura erudita, que se impõe 

como dominante e resulta em uma consequente desvalorização dos produtos da massa 

que não detém a linguagem comum à cultura erudita. Segundo Bourdieu, esse 

paradigma torna possível analisar as concepções que estabeleceram a legitimidade da 

Literatura como um suporte para as narrativas acerca da identidade cultural das nações.  

Conforme Bourdieu (2007), os bens culturais, enquanto bens simbólicos, só 

podem ser apreendidos e possuídos como tais por aqueles que detêm o código que os 

permite decifrar. Segundo Bourdieu: 

 

[...] a apropriação destes bens supõe a posse prévia de instrumentos de 

apropriação, em suma, o livre jogo das leis da transmissão cultural faz 

com que o capital cultural retorne às mãos do capital cultural e, com 

isso, encontra-se reproduzida a estrutura de distribuição do capital 

cultural entre as classes sociais, isto é, a estrutura de distribuição de 

instrumentos de apropriação dos bens simbólicos que uma formação 

social seleciona como dignos de serem desejados e possuídos. 

(BOURDIEU, 2007, p. 297). 

 

 Sobre os sistemas de ensino, Bourdieu afirma que: 

 

Eximindo-se de oferecer a todos explicitamente o que exige de todos 

implicitamente, quer exigir de todos uniformemente que tenham o que 

não lhes foi dado, a saber, sobretudo a competência linguística e 

cultural e a relação de intimidade com a cultura e com a linguagem, 

instrumentos que a cultura familiar pode produzir quando transmite a 

cultura dominante. (BOURDIEU, 2007, p. 306-307). 

 

A relação entre os movimentos literários e a evolução da Música Popular 

Brasileira é problematizada por Sant’Anna (2013), caracterizando o Samba de Noel 

Rosa como uma representação da Moderna Poesia Brasileira. Bourdieu (2007) 

compreende que a Literatura, por conta da singularidade de sua estrutura linguística, 

refina a recepção de seu público. A existência de uma doutrina pedagógica na cultura 

considerada como erudita é observada em sua legitimidade no sistema de ensino, 

embora numa perspectiva crítica os textos literários possam, eventualmente, apenas 

reproduzir padrões hegemônicos. Essa perspectiva permite problematizar as técnicas de 
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produção de bens simbólicos legitimados como representações identitárias desta Nação. 

Ao enfatizar o exercício da função poética da linguagem na Música Popular Brasileira, 

Sant’Anna (2013), problematiza as críticas que resistiram à associação da música 

popular com a poesia literária e que, injustamente, desvalorizou a primeira como 

possível obra de arte e modelo para uma reflexão intelectual. Conforme o jornalista: 

 

[...] a música popular, caracterizada pelo Samba e outras formas 

urbanas, seguia uma trajetória independente, desenvolvendo 

curiosamente alguns efeitos que os poetas ‘literários’ também queriam 

com seus versos. Como esses escritores estivessem mais interessados 

em despoetizar o poético dos versos e empenhados em descobrir o 

lado prosaico da vida inventaram o poema-piada, uma forma 

coloquial de poesia muito perto da letra do Samba [...]. 

(SANT’ANNA, 2013, p. 18, grifo do autor) 

 

 De acordo com Sant’Anna (2013), a Literatura utilizou-se de recursos estilísticos 

da música popular e vice e versa. O jornalista estabelece um paralelo entre a arte de 

Noel Rosa e as produções artísticas do Modernismo e destaca o ufanismo presente na 

Música Popular Brasileira nos anos 1930, citando como expoente o compositor Ary 

Barroso: 

 
[...] a exemplo do que faria Noel Rosa, há certo estranhamento, uma 

sensação de desafinação, de dissonância e de brincadeira crítica. 

Bastaria, num estudo mais pormenorizado, fazer um levantamento não 

apenas em Drummond, mas em outros poetas modernistas, da maneira 

como utilizam os temas musicais, para se ter uma ideia da diferença 

que introduziram na estética literária [...] Outro efeito, no entanto, 

pode aproximar Noel Rosa dos modernistas e, por consequência, da 

música popular, é a utilização da paródia. Aliás, o Samba por sua 

natureza, às vezes caricata, é uma atitude parodística [...] Ora, a 

paródia só existe dentro de um sistema que tende à maturidade, pois é 

uma crítica ao próprio sistema [...] Sendo um efeito estético, tem 

também uma função social e se posta a serviço de uma 

contraideologia que critica a ideologia dominante [...] Noel Rosa está 

para o modernismo assim como Ary Barroso está para a poesia 

ufanista da ditadura de Vargas. (SANT´ANNA, 2013, p. 19-28, grifo 

do autor). 

 

Apesar das limitações estéticas impostas nos processos de incorporação do 

Samba à produção cultural do Brasil, esse mesmo advento proporcionou uma espécie de 

ruptura com os valores preconizados pela estrutura da formação da sociedade brasileira. 

A descolonização do corpo afro-brasileiro, considerado como um complexo primitivo e 

subjugado em decorrência dos quatro séculos de escravidão, delineou uma linguagem 

territorial, antagonizando o paradigma que considerava a intersubjetividade afro-
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brasileira como um atributo inferior para os padrões da cognição da evolução humana, 

segundo os dogmas dominantes influenciados pelo padrão europeu e vinculados à 

eugenia. Quando os negros passaram a compor a massa livre da população em 1888, o 

histórico quilombola e de insurreições, aliado à ociosidade e mazelas advindas da 

miséria daqueles indivíduos, despertaram um desejo entre as classes dominantes de que 

os seus corpos fossem descartados como dejetos. A imigração europeia foi incentivada 

com o intuito de melhorar as características étnicas do corpo social do Brasil. O Samba, 

disseminado como um produto valioso do mercado de bens simbólicos, cristalizou 

novas performances no imaginário nacional para o corpo afro-brasileiro, destituídas de 

valores semânticos da indigência atribuídos à condição do negro como status quo. 

A profissionalização do negro como sambista significou a aceitação do modo de 

produção cultural de herança africana mediante a interface com o modo de produção do 

Ocidente. Conforme Siqueira (2012), o Samba passou pelo processo de industrialização 

do disco e da partitura, para tornar-se uma mercadoria vendável. Esses mecanismos de 

produção e reprodução pertenciam à classe social dominante, aos detentores dos meios 

de produção. Segundo o antropólogo, para o sambista não houve, neste momento, 

qualquer mobilidade social, ocorrendo apenas uma melhoria das suas condições de vida. 

Segundo Siqueira (2012), quando cantado por artistas denominados como brancos, o 

Samba atendia à demanda da classe média carioca. Artistas que correspondiam ao 

padrão estético europeu compravam os sambas de autoria de compositores negros, o que 

teve fundamental importância na fixação do Samba moderno na camada média carioca, 

que passou a construir uma nova versão para o gênero. Houve matrizes, comumente 

comunidades ligadas às religiões afro-brasileiras, que conservaram o ritmo como esse 

viera da África. O antropólogo define que a concessão de parceria entre compositores 

negros e cantores brancos foi uma forma daqueles autores originais penetrarem no 

mundo do Rádio e do disco. Entretanto, isso não significou mobilidade social aos 

sambistas como regra geral, pois foram poucos os que deixaram de viver no subúrbio e 

nos morros. Essas parcerias marcaram a profissionalização da classe, intensificada entre 

os anos 1930 e 1940, a “época de ouro” do Samba. 

Apresentando-se como uma paisagem com relevos que significam processos de 

ruptura advindos da dinâmica inscrita nas relações inter-raciais, o território narrativo 

que determinava o padrão dos modos de produção nos anos 1930 adquiriu novos 

elementos constitutivos. Houve uma transformação social engendrada mediante as 

reprodução das condições de produção da indústria fonográfica estabelecida no Brasil, a 
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partir do Distrito Federal, a cidade do Rio de Janeiro. Segundo Siqueira (2012), a 

gravação do primeiro Samba, Pelo telefone, foi o início de uma nova forma de relação 

social: a mercantilização de um produto cultural até então restrito a um grupo étnico 

determinado. Ao surgir no ambiente urbano como o resultado de diferentes 

musicalidades, o Samba possibilitou, primeiramente, ao setor de trabalhadores urbanos, 

posteriormente ao conjunto da população da cidade, uma forma de expressão coletiva 

para a qual podiam convergir as diferentes expressões corporais, musicais e lúdicas. 

Portanto, conforme Siqueira, o Samba efetivou o encontro de diferentes experiências 

musicais no ambiente dos rituais de religiões de matriz africana, da gafieira e das festas 

em geral. O Samba foi um elemento de reunião das massas trabalhadoras, gradualmente 

assimilado pelos meios de radiodifusão e pelo mercado fonográfico.  

De acordo com Cabral (1996), em meados dos anos 1930, a cidade do Rio de 

Janeiro contava com quatro emissoras de rádio. Em São Paulo, havia duas na capital e 

diversas pelo interior do Estado. A novidade começava a espalhar-se por outros Estados 

brasileiros. Trata-se de uma época historicamente significativa não somente para a 

Música Popular Brasileira e para o Rádio. Foi um momento produtivo para a economia 

com a ampliação do parque industrial do país e para a política, a partir das mudanças 

provocadas pela Revolução de 1930.  

Em 1927, a gravadora Odeon introduziu nos seus estúdios, no Rio de Janeiro, o 

sistema elétrico de gravações de discos, uma novidade surgida nos Estados Unidos em 

1924. Conforme Cabral (1996), com a evolução tecnológica das gravadoras e com o 

desenvolvimento do Rádio, o comércio também modernizou-se, a fim de escoar a 

produção dos equipamentos para tocar discos, na época as vitrolas, os fonógrafos e 

gramofones, variando de acordo com o fabricante. O mercado foi contemplado com a 

venda a crédito, o que levou a classe média a substituir o velho piano da sala de visitas 

pelo aparelho de rádio e pela vitrola, ou pelo gramofone. De acordo com Cabral, esse 

foi o cenário oferecido pela indústria cultural e pelo comércio aos músicos da época. O 

jornalista descreve que cantores e compositores populares tiveram a oportunidade de 

gravar e de participar de programas radiofônicos. Sendo a matéria-prima de todo aquele 

complexo industrial e comercial, os músicos passaram a ser procurados como jamais 

ocorreu em qualquer outra época. Foi um dos raros momentos da História da Música 

Popular Brasileira em que, aparentemente, a oferta de gravação de discos aos 

compositores superava a demanda. Segundo o jornalista: 
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Uma das consequências da gravação de tantas músicas, a partir do 

final dos anos 20, é a possibilidade, a qualquer tempo, de acompanhar 

pelas letras das músicas a evolução dos acontecimentos políticos. A 

ideia lançada pelo governo de Washington Luís de substituir a moeda 

- o mil-réis pelo cruzeiro - foi um dos assuntos cantados. Outro fato 

político que mereceu a atenção dos nossos compositores foram as 

eleições presidenciais marcadas para 1930, tendo como competidores 

o paulista Júlio Prestes, apoiado pelo governo, e o gaúcho Getúlio 

Vargas, representando a oposição. Em janeiro, maio e novembro de 

1929, a Odeon lançou discos contendo músicas com letras alusivas a 

esses acontecimentos, todos eles com a participação de Francisco 

Alves como cantor. (CABRAL, 1996, p. 19). 

 

De acordo com Tinhorão (2010), a partir do início dos anos 1930, com a 

revolução anunciada pela nova política econômica instituída pela presidência de Getúlio 

Vargas, a produção cultural das camadas mais populares, como o Samba, era negociada 

pelas gravadoras como um produto cultural original e comum a todos os brasileiros. 

Conforme Tinhorão, artistas como Carmen Miranda, Sílvio Caldas
40

, Paulo da Portela
41

, 

e grupos como o Bando da Lua e Gente do Morro
42

, constituíam o propósito comercial 

de vender a música popular pelo seu lado exótico e pitoresco. Houve a mediação entre a 

tradição do Choro da pequena classe média e o Samba das classes baixas. Assim 

nasceram o samba-canção, o samba-choro e o samba-de-breque. Surgiram, também, os 

arranjos para orquestra, com destaque para Pixinguinha e para o maestro Villa-Lobos. 

Segundo o musicólogo: 

 

No plano cultural, o espírito de aproveitamento das potencialidades 

brasileiras que informava a chamada nova política econômica, lançada 

pelo governo Vargas, encontrava correspondente nos campos da 

música erudita com o nacionalismo de inspiração folclórica de Villa-

Lobos [...] e, no da música popular, com o acesso de criadores das 

camadas baixas ao nível da produção do primeiro gênero de música 

urbana de aceitação nacional, a partir do Rio de Janeiro: o samba 

batucado [...]. (TINHORÃO, 2010, p. 304-305). 

 

 Tinhorão (2010) descreve que durante todo o período em que o presidente 

Getúlio Vargas esteve no poder, entre os anos 1930 e 1945, a Música Popular Brasileira 

                                                           
40

 Sílvio Antônio Narciso de Figueiredo Caldas [1908-1998] foi um cantor e compositor brasileiro 
41

 Paulo Benjamin de Oliveira, popularmente conhecido como Paulo da Portela [1901-1949] foi um 

sambista brasileiro. Seu apelido é uma referência à Estrada do Portela, uma via que corta os bairros de 

Madureira e Oswaldo Cruz. 
42

 Grupo vocal e instrumental criado em 1930 por Benedito Lacerda. O nome do grupo foi dado pelo 

compositor Sinhô. Em sua formação inicial o grupo era composto por Jacy Pereira, o Gorgulho, no 

violão; Henrique Brito, no violão; Julio dos Santos, no cavaco; Bide e Gastão de Oliveira, nos tamborins; 

Juvenal Lopes, no chocalho e Antônio Carlos Martins, então conhecido como Alemão, mais tarde 

nacionalmente conhecido como Russo do Pandeiro, no pandeiro. Embora de curta duração, esse grupo 

teve papel importante na música popular brasileira e contou com pelo menos quatro nomes de primeira 

linha: Henrique Brito, Benedito Lacerda, Bide e Russo do Pandeiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1908
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Via
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madureira_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Cruz_(Rio_de_Janeiro)
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dominou o mercado fonográfico, representada em seu discurso político como o 

“símbolo da vitalidade e do otimismo de toda a Nação”. De acordo com o musicólogo, 

transformado em artigo de consumo nacional e vendido na forma de discos, o Samba foi 

utilizado como base de sustentação de programas de rádio e do ciclo de filmes 

musicados conhecidos como “chanchadas carnavalescas”. Reproduzindo alguns 

aspectos herdados do tradicional samba rural do Recôncavo Baiano, o samba carioca 

encaixava-se na política econômica nacionalista de incentivo aos produtos culturais 

genuinamente brasileiros e de ampliação do mercado interno.  

 O corpo afro-brasileiro foi articulado pela memória dos anos 1930 a partir de 

esquecimentos. Segundo Orlandi (2005), a memória é afetada pelo esquecimento. A 

partir de Pêcheux [1975] descreve que há dois tipos de esquecimento. O primeiro 

esquecimento descrito por Orlandi, a partir do filósofo francês, trata do esquecimento 

ideológico, que refere a instância do inconsciente e resulta pelo modo do qual somos 

afetados pela ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que 

dizemos quando, na realidade retomamos sentidos que são pré-existentes. O segundo 

esquecimento, que é da ordem da enunciação a partir da formulação de famílias 

parafrásticas que indicam que o dizer sempre poderia ser outra forma de dizer o mesmo. 

Este esquecimento produz em nós a impressão da realidade do pensamento. Essa 

impressão, denominada como ilusão referencial nos faz acreditar que há uma relação 

direta entre o pensamento, a linguagem e o mundo, de modo que pensamos que o dito 

não poderia ser enunciado de outra maneira. É o chamado esquecimento enunciativo e 

que atesta que a sintaxe significa na maneira de dizer e que não é indiferente aos 

sentidos. Os esquecimentos são parte da constituição dos sujeitos e dos sentidos, que 

estão sempre em movimento, significando sempre de muitas e variadas maneiras os 

mesmos dizeres que são ao mesmo tempo outros. Nesses processos incluem-se a 

paráfrase e a polissemia. De acordo com Orlandi: 

 

Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há 

sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase 

representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se 

diferentes formulações do memso dizer sedimentado. A paráfrase está 

do lado da estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é 

deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o 

equívoco. Essas são duas forças que trabalham continuamente o dizer, 

de tal modo que o discurso se faz nessa tensão entre o mesmo e o 

diferente. Se toda vez que falamos, ao tomar a palavra, produzimos 

uma mexida na rede de filiação dos sentidos, no entanto falamos com 

palavras já ditas. E é nesse jogo entre paráfrase e polissemia, entre o 
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mesmo e o diferente, entre o já dito e o a se dizer que os sujeitos e os 

sentidos se movimentam, fazem seus percursos (se) significam [...] a 

paráfrase é a matriz do sentido, pois não há sentido sem repetição, sem 

sustentação no saber discursivo, e a polissemia é a fonte da linguagem 

uma vez que ela é a própria condição de existência dos discursos pois 

se os sentidos - e os sujeitos - não fossem múltiplos, não pudessem ser 

outros, não haveria necessidade de dizer. A polissemia é justamente a 

simultaneidade de movimentos distintos de sentido no mesmo objeto 

simbólico. Esse jogo entre paráfrase e polissemia atesta o confronto 

entre o simbólico e o político. (ORLANDI, 2005, p. 36- 38). 

 

 Conforme Gilberto Freyre (2003), os negros traficados para o Brasil eram os 

mais robustos e inteligentes, diferentemente do que foram para os Estados Unidos, por 

exemplo, que eram os mais baratos. De acordo com Freyre os portugueses eram, por 

tradição, preguiçosos e de inteligência inferior a dos seus escravos, salvando-se apenas 

os frades. Segundo Freyre, os escravos eram os que possuíam uma maior vitalidade, 

também por serem os mais bem alimentados ante toda a população. Ao dizer que o 

Samba, um signo africanizado, representava a vitalidade de toda a nação, percebemos a 

paráfrase do que representavam os negros enquanto mercadoria, agora sendo atribuído a 

eles a vitalidade para o trabalho esforçado que se via como produtor de uma nação 

desejável, qualidade estendida a todos os brasileiros. A modificação semântica ilustra o 

que nos diz Orlandi (2005). A deriva de sentidos encontra-se no reconhecimento de que 

a vitalidade atribuída aos brasileiros possuía significados polissêmicos, articulados em 

paráfrase.   

 A partir do que já foi exposto, buscamos demonstrar que o imaginário acerca do 

discurso que institucionalizou o Samba como um signo identitário, a nível global, pode 

ser analisado como parte de um sistema de signos com efeitos de sentido determinados 

circunstancialmente, pelas condições de produção/reprodução/transformação das 

relações de produção. Suas articulações, no contexto dos anos 1930, ocorreram por 

meio de tecnologias que engendraram esse imaginário, sendo o uso desses dispositivos 

passível de críticas nos termos da Escola de Frankfurt, que os definiu como 

instrumentos de manipulação e controle de regimes fascistas.  

 Adorno e Horkheimer (1947) acusaram a indústria cultural, sob o domínio de 

políticas fascistas, de dirigir às massas uma quantidade desnecessária de bens que 

cultivavam apenas a hipocrisia em seu espírito. Segundo os teóricos, essa prática 

constituiu uma ideologia advinda de direcionamentos políticos embasados em uma 

racionalidade totalitária questionável. Conforme Adorno e Horkheimer, o uso da razão 

técnica, na qual estava inserida a cultura de massas que analisamos, é uma 
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“racionalidade da própria dominação”. As análises da Escola de Frankfurt não 

contemplam o Samba, porém, referem a uma política adotada no Brasil nos anos 1930.  

 A falta de políticas públicas oferecidas para a melhoria das condições de 

sobrevivência e inclusão social de afro-brasileiros, em oposição ao destaque que a sua 

influência cultural adquiriu pela publicidade do Samba durante a presidência de Getúlio 

Vargas, remete-nos a um questionamento da racionalidade inscrita como uma política 

democrática. É possível perceber, diante dos dados expostos, que houve um objetivo 

mercantil que se sobrepôs a uma política pedagógica. Não houve uma promoção do 

negro como indivíduo, mas uma promoção de seu aproveitamento para o fortalecimento 

da economia, negligenciando outras perspectivas de inclusão da comunidade negra do 

Brasil.  

De acordo com Cabral (1996), em 1928, uma lei de autoria de Getúlio Vargas, 

quando deputado representando o Rio Grande do Sul, assegurou aos compositores o 

pagamento dos direitos autorais todas as vezes em que as músicas fossem exploradas 

comercialmente. Todavia, nos anos 1930, a arrecadação e a distribuição de direitos 

autorais ainda não tinham uma prática definida. Para receber pelas suas obras, o 

compositor era obrigado a inscrever-se na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a 

SBAT, que contava com um departamento especializado em arrecadar os direitos 

autorais das músicas. Segundo Cabral, as emissoras de rádio pagavam quanto e quando 

queriam e a arrecadação em bares, cabarés e boates era nula. A fonte de renda mais 

segura eram as gravadoras, que reservavam uma reduzida taxa da venda de cada disco 

para pagamento aos cantores e aos compositores. O jornalista descreve que: 

 

A ingenuidade dos autores musicais estimulou um comércio 

clandestino, através do qual alguns conhecedores de toda aquela 

engrenagem especializaram-se em comprar a autoria das músicas dos 

compositores mais modestos, que, muitas vezes, abriam mão de obras 

que viriam a consagrar-se, em troca de um pagamento que mal dava 

para o almoço ou para o jantar. Na gíria do Samba, os falsos autores 

eram conhecidos como ‘comprositores’. Não são poucas também as 

histórias de apropriação indébita da música alheia, já que os humildes 

compositores não sabiam que bastaria registrar suas obras na Escola 

Nacional de Música ou na Biblioteca Nacional para assegurar a sua 

autoria. (CABRAL, 1996, p. 29). 

  

 A promoção do Samba, como foi exposto, não significou a promoção 

socioeconômica da comunidade negra, representada pela classe de compositores do 

gênero musical. A política da democracia racial constitui uma utopia em demanda nos 
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correntes dias. No contexto dos anos 1930, o negro era considerado como um ente 

pertencente a uma raça inferior, com raros discursos em contrário. A Segunda Guerra 

Mundial, dentre outros motivos, foi deflagrada com embasamento em argumentos 

racistas defendidos pela eugenia ariana. Como é sabido, o Nazismo defendeu a 

execução de grupos étnicos considerados inferiores pelas pseudociências que 

influenciavam o imaginário em todo o globo, logo as relações sociais. Destacamos um 

episódio protagonizado pelo presidente Getúlio Vargas e sambistas do Morro da 

Mangueira para narrar um posicionamento discursivo a partir da linguagem significada 

pelo Samba nos anos 1930. Consideramos esse acontecimento histórico como uma 

ilustração de que uma política diversa, como a anterior à invenção dessa tradição, 

poderia modificar a História do Brasil, resultando em mais um derramamento de 

sangue.  

Segundo Tinhorão (2010), em de janeiro de 1936, o presidente Getúlio Vargas 

autorizou a realização de um programa de ondas curtas para apresentar aos alemães a 

Música Popular Brasileira. Durante uma hora, crioulos e mulatos cantaram ao som de 

tamborins, numa apresentação que contava com a participação de “bambas do morro”, 

com destaque para o legendário Cartola
 
 e seu parceiro Carlos Cachaça

43
. Conforme 

Cabral (1996), o sucesso do Samba como gênero musical incomodava parte da 

população desde 1935. Os jornais publicavam artigos que apontavam a disseminação do 

Samba como um sinal de decadência cultural e moral, geralmente expressando uma 

postura racista ao classificar a música como "coisa de negros". O jornalista descreve 

que: 

 

O preconceito era tão grande que até uma revista especializada, A Voz 

do Rádio, publicou, em março de 1935, um desses artigos, assinado 

por Almeida Azevedo, considerando ‘o horrível samba de morro, que 

à força de ser maltratado, seviciado, anda por aí desamparado, sem 

juiz de menores que olhe por ele, sem polícia de costumes que o 

proteja, maltrapilho, sujo, malcheiroso etc.’ [...] Articulistas como 

Almeida Azevedo marchavam na contramão da história. O chamado 

sambista de morro assumira o papel de protagonista no mundo da 

Música Popular Brasileira, e, por isso, exigia mais respeito. Em fins 

de 1935, falava-se muito num movimento de protesto dos 

compositores populares contra atos que atentavam contra a liberdade 

de criação do compositor popular, embora ainda não houvesse um 

setor governamental destinado a examinar as letras da música popular 

e aprovar ou não a sua divulgação. Mas a polícia se encarregava, por 

conta própria, de vetar músicas [...]. (CABRAL, 1996, p. 53-54).  

                                                           
43

 Carlos Moreira de Castro [1902- 1999] foi um compositor carioca e um dos fundadores do Bloco dos 

Arengueiros em 1925, que originou a Estação Primeira de Mangueira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
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De acordo com Cabral (1996), enquanto alguns intelectuais e setores 

conservadores da sociedade criticavam a legitimidade do Samba como um gênero 

musical representativo da identidade cultural nacional e a censura por policiais 

disciplinava a liberdade de expressão de compositores, o Departamento Nacional de 

Propaganda, na pessoa do ministro Lourival Fontes, diretor desde 1931 do 

Departamento Oficial de Propaganda, recorria ao Samba como um argumento para 

políticas de boa vizinhança. Já sob o regime nazista, a Alemanha era a principal parceira 

do Brasil no comércio internacional. Segundo o jornalista: 

 

No dia 30 de janeiro de 1936, o programa oficial A Hora do Brasil foi 

transmitido do terreiro da Escola de Samba Estação Primeira de 

Mangueira diretamente para a Alemanha. Narrado pelo locutor 

Zolacchio Diniz, o programa apresentou uma crônica de Henrique 

Pongetti, intitulada ‘Reportagem de Carnaval’, e um coro de sambistas 

da Mangueira, liderado pelo compositor Cartola, que cantou alguns 

dos seus sambas. A tradução para o alemão foi feita pelo locutor 

Rudolph Kleinoscheck. Deu-se tanta importância ao programa que 

Lourival Fontes também estava na escola de samba [...] Pouco depois 

de ter sido transmitido para a Alemanha, o programa A Hora do Brasil 

foi transmitido diretamente para a Itália, com a presença, em seu 

estúdio, de um deputado do Partido Fascista italiano e de Lourival 

Fontes, novamente. O regime de Getúlio Vargas homenageava assim a 

Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini. Era uma 

estratégia governamental [...]. (CABRAL, 1996, p. 55). 

 

 Durante a presente pesquisa, notamos uma particularidade histórica nesse 

episódio. A importância dessa transmissão radiofônica toma uma proporção deveras 

significativa, se analisada do ponto de vista da relevância dos bens simbólicos para a 

sociedade que servia de paradigma para as políticas nazifascistas. Conforme Kerr 

(2012a), em todo o Ocidente, italianos e alemães são reconhecidos como referências na 

produção musical, de modo que figuram como citações importantes na História da 

Música. Compositores alemães são patronos de importantes concepções teóricas da 

Música Moderna, desenvolvendo, desde o século XIX, técnicas de construção da 

linguagem musical como meio de transmissão de ideias
44

.  

 A questão da Cultura e seu povo sempre foi cara ao pensamento alemão. Teses 

nazistas renegavam a África Negra por considerar a sua prole como degenerada num 

complexo primitivo, a ser isolado do território sob o domínio de Adolf Hitler. Conforme 

Tinhorão (2010, p. 315), a realização do referido programa radiofônico correspondeu 
                                                           
44

 Keer (2012a) cita Ludwig Van Beethoven [1770-1827], Ernest Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann 

[1776-1822], Wilhelm Richard Wagner [1813-1883] e Carl Dalhaus [1928-1989]. 
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somente a “um jogo de astúcias políticas destinadas a neutralizar as imposições norte-

americanas com a ameaça de aprofundamento das relações com a Alemanha”. O 

musicólogo destaca que: 

 

Ao governo de Getúlio Vargas não escapou, sequer, o papel político 

que o produto música popular poderia representar como símbolo da 

vitalidade e do otimismo da sociedade em expansão sob o novo 

projeto econômico implantado com a Revolução de 1930: ao criar em 

1935 o programa informativo oficial chamado ‘A Hora do Brasil’ [...] 

antecipando-se, nesse ponto, ao próprio Departamento de Estado 

norte-americano e seu programa ‘A Voz da América’. Nesse ano de 

1935, aliás, ao ser praticamente obrigado por pressões políticas e 

financeiras a assinar com os Estados Unidos um acordo de 

reciprocidade econômica desfavorável ao Brasil, Getúlio Vargas 

procurou contrabalançar a capitulação com a assinatura de acordo de 

compensações com a Alemanha, que lhe permitia obter divisas com a 

exportação de produtos sem interesse para os americanos, como o 

arroz, a carne e o algodão. (TINHORÃO, 2010, p. 315, grifos do 

autor). 

 

 A Cultura pode ser dimensionada como um sistema conflitivo de significados 

compartilhados, pois, trata-se de um complexo de elementos dispostos em dado 

imaginário, a produzir efeito de sentido quando há a sua articulação como uma 

formação ideológica em dadas circunstâncias. Os pressupostos da democracia varguista 

podem ser problematizados a partir da análise do imaginário e das práticas culturais que 

contextualizam o evento da transmissão radiofônica elencada há pouco. No presente 

estudo, a referida transmissão é interpretada como um posicionamento discursivo da 

política de Estado sob a administração do presidente Getúlio Vargas; sinalizando uma 

prática que diferia radicalmente de práticas específicas do Nazismo, culminando em 

uma parceria que impunha a autonomia do Brasil ante as práticas de Adolf Hitler. Foi 

dito, mediante uma apresentação de cortesia, que os negros eram caros à Nação 

Brasileira, a despeito de que para Adolf Hitler esses indivíduos deveriam ser isolados de 

qualquer território nacional em que se desejasse uma população apta a contribuir com o 

desenvolvimento da Nação. As políticas nazistas, como a de branqueamento que 

ocorreu no Brasil, teorizavam acerca dos benefícios da esterilização de raças 

consideradas como inferiores, quando não fosse possível extermina-los em campos de 

concentração. Registramos que esse episódio da História da Música Popular Brasileira e 

do Rádio influenciou o curso da história da comunidade afro-brasileira, significando o 

impedimento de que houvesse na História do Brasil outra prática de genocídio advinda 

de políticas opressivas, baseadas em dogmas da eugenia. Porém, consideramos que a 
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negligência, quanto às políticas públicas, corresponde à vulnerabilidade a que os negros 

ainda são expostos nos correntes dias, como revela o número absurdo das mortes 

violentas de cidadãos negros, provocadas pela miséria e truculência de policiais. 

 Ao promover o Samba como o principal produto cultural da Nação brasileira, o 

nosso Aparelho de Estado admitia, também, não pretender isolar a população negra e 

mestiça do território brasileiro, afastando a possibilidade de manobras que poderiam 

culminar, no caso de uma possível aliança com Adolf Hitler, em desdobramentos como 

os campos de extermínio de judeus. Consideramos o emprego do Samba como um 

argumento na construção discursiva que identificava o imaginário simbólico da política 

vigente nos anos 1930. Nos termos de uma discussão sociológica, há evidências de uma 

prática democrática nos efeitos de sentido desse posicionamento. Os desdobramentos 

dos efeitos de sentido das políticas democratizantes adotadas revelam que os interesses 

das políticas culturais, praticadas pelo nosso Aparelho de Estado, primavam por uma 

ideologia economicista e sobrepujaram características particulares que impunham uma 

associação nazifascista.  

 

 

3.2 O imaginário político dos anos 1930 e a inscrição do Samba como uma 

mercadoria cultural 

 

 

Ao constituir uma mercadoria cultural, o Samba foi articulado como uma 

metáfora distante do seu valor simbólico original. A sociabilidade urbana carioca, 

marcada por um surto de industrialização, possibilitou mudanças na reprodução das 

condições de produção da cidade da qual partiam as pretensões políticas para influenciar 

o Brasil culturalmente, para uma população coesa. Vianna (2012) afirma que o 

problema da unidade da pátria brasileira foi um dos problemas políticos mais graves 

desde os tempos coloniais e que podemos interpretar a transformação do Samba em 

música nacional como uma das respostas no plano cultural. Segundo o antropólogo: 

 

Com a chegada da República, foi necessário que o símbolo da nação 

substituísse o da coroa para dar legitimidade aos novos governantes. A 

unidade só poderia ser alcançada quando fosse compreendida a 

‘essência da brasilidade’ transformada em correntes políticas 

nacionalistas [...] Toda a movimentação política e cultural posterior à 

Revolução de 1930 parece indubitavelmente centralizadora, 
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unificadora, nacionalizante e homogeneizadora [...] (VIANNA, 2012, 

p. 58-61). 

 

A existência da Cultura Afro-brasileira é um reflexo de posicionamentos 

ideológicos de resistência cultural e afirmação identitária de comunidades descendentes 

de Povos de Matriz Africana. A estilização popular engendrada pela indústria 

fonográfica e as articulações do Aparelho de Estado, na forma de repressão, 

disciplinaram as representações de resistência política que criticavam a estrutura da 

sociedade brasileira ao introduzir discursos marginais, como a malandragem. Conforme 

DaMatta (1997), o malandro recobre um espaço social complexo, onde encontramos 

desde o simples gesto de sagacidade, que pode ser feito por qualquer pessoa, numa 

malandragem socialmente aprovada e vista como esperteza e vivacidade, até às ações 

francamente desonestas, quando o malandro vira um marginal. 

Conforme Siqueira (2012), o estabelecimento de um complexo industrial 

acelerou a formação de uma classe média e abriu oportunidades de trabalho para uma 

importante parcela da população marginalizada. A malandragem do Samba perdeu 

terreno para o “operário”. Porém, a “regeneração do malandro” configurava um mito, 

outra invenção, presente somente nas letras de algumas músicas. As condições 

históricas dadas no período entre 1929 e 1940 foram responsáveis pela 

profissionalização do sambista. Conforme o antropólogo: 

 

Se os produtores de Samba eram negros ou mulatos pobres que viviam 

no morro ou no subúrbio, a categoria dos compradores e revendedores 

de samba encontra-se no outro extremo [...] O samba, na origem meio 

de comunicação com o mundo espiritual, tem como características 

principais: ser de autoria coletiva; produção espontânea; sem 

predeterminações e transmitido tradicionalmente de forma oral [...] O 

samba-mercadoria, por outro lado, já se caracteriza por ter autoria 

conhecida, individual. Chega mesmo a ser comprado e tem que 

necessariamente seguir o modelo que faz ou fez sucesso. É 

transmitido através do disco e etc. Ele tem função comercial, 

produzido para o mercado consumidor. O compositor deve atender às 

especificações desse mercado. (Siqueira, 2012, p. 198-199). 

 

O Samba ultranacionalista descreveu um paraíso tropical, onde elementos 

idiossincráticos de ex-escravos poderiam participar da consolidação do Brasil como um 

Estado democrático e como matéria-prima elementar na Música Popular Brasileira. A 

discriminação racial é uma experiência perpetuada como uma chaga no corpo afro-

brasileiro, a despeito da política de democracia racial definida como a fundamentação 

ética do corpo político brasileiro, nos anos 1930. Ao final dessas reflexões 
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questionamos: qual a materialidade cognitivo-discursiva da forma-sujeito do brasileiro 

significado na Música Popular Brasileira, nos anos 1930? 

Quando analisamos a identidade cultural brasileira, nos anos 1930, buscamos 

descrever a incorporação de um espírito ultranacionalista. A materialidade simbólica 

desse espírito pode ser explicada através de um estudo topográfico dos processos de 

produção discursiva, compreendendo uma análise de sua forma-sujeito, uma entidade 

que produziu um efeito de sentido histórico e geopoliticamente localizado.   

O Samba é um signo da identidade cultural brasileira. A materialidade simbólica 

do discurso desse enunciado produziu um efeito metafórico narrativizado como uma 

tradição inventada, articulada como uma descrição possível acerca da constituição da 

identidade nacional. Também articulou uma narrativa mítico-historicista que inscreveu a 

condição de uma configuração de um tempo legendário, a partir de um mito fundador: a 

democracia racial. A relação entre a política de democracia racial e a discriminação 

racial reproduzida como prática nas relações sociais no Brasil baliza a variação 

estrutural que engendra o Samba em diferentes matizes da representação elementar do 

corpo afro-brasileiro, incluindo a sua representação estética avalizada pelo corpo 

político, desde 1930.   

A Música Popular Brasileira, objeto de saber no presente estudo, constitui uma 

representação que articula linguagens diversas da música erudita. Em nossa bibliografia 

evidencia o Samba como um gênero de destaque no que tange ao nosso tema: a 

identidade cultural brasileira. Desconsideramos os conceitos que priorizam a Bossa 

Nova como o primeiro gênero da música popular produzida no Brasil. O nosso objeto 

possui uma identidade contraditória. A sua estrutura sêmica varia a partir de diferentes 

conjunturas possíveis em inscrições que produzem efeitos de sentido politicamente 

sobre-determinados em posicionamentos antagônicos. Enfim, uma dinâmica de 

mediação da materialidade histórica em dialética.  

Antes de ser instituído como um signo de identidade, o Samba foi reprimido por 

ser considerado como uma prática de contraventores, marginais. Retornemos a um dos 

nossos tópos discursivos, admitindo que a discriminação de elementos idiossincráticos 

de Povos de Matriz Africana decorre de práticas sociais advindas do sistema 

escravocrata. O tópos discursivo da discriminação racial foi articulado como um efeito 

metafórico, produzindo efeitos de interdiscurso acerca da identidade cultural brasileira, 

dinamizado pela formação discursiva em análise e a sua política subjacente, outra 

formação discursiva. Atualmente, essa cadeia interdiscursiva inclui as políticas 
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afirmativas e as suas manifestações contrárias. Em atenção a esse panorama sugerimos 

um gesto de interpretação: uma análise crítica. No que tange aos anos 1930, a 

discriminação foi articulada como uma formação discursiva oposta à política nacional. 

Foi esboçada uma nova valência para a sua ideologia dominante, mediante novos 

discursos introduzidos como possibilidades de transformação dos efeitos metafóricos 

acerca das relações de afinidade entre cidadãos no Brasil. A articulação de uma política 

cultural, que transformou as relações de produção no âmbito da indústria cultural, nos 

anos 1930, mobilizou o Aparelho de Estado.   

 Segundo Siqueira (2012), o mercado de discos no Brasil teve um papel 

importante na indústria internacional dessa mídia, desde a Primeira Guerra Mundial até 

a crise ocasionada pela Segunda Guerra Mundial. A recuperação do mercado deu-se a 

partir dos países neutros, pois as empresas estrategicamente estabeleceram-se como 

firmas nacionais, como a Odeon que empregava 150 operários e chegava a produzir 125 

mil discos por mês, em turno de 12 horas por dia. Conforme o antropólogo: 

 

Novas necessidades na área do entretenimento e cultura fizeram com 

que o samba fosse fundamental para o processo industrial do mercado 

fonográfico brasileiro e para o próprio rádio, seja o samba como ficou 

conhecido internacionalmente, seja na sua forma de lundu, maxixe, 

choro etc. (SIQUEIRA, 2012, p. 204). 

 

 De acordo com Siqueira (2012), em seu corpus poético, o Samba passou a servir 

à ideologia do Estado. A escolha daqueles que iriam apresentar a cultura nacional 

ocorria pelos compositores que honravam o nacionalismo, a pátria, o governo e o 

trabalho. Muitos compositores censuravam-se a si mesmos, antecipando-se ao 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), como um mecanismo de sobrevivência 

e autopreservação cultural. Conforme o antropólogo: 

 

O samba derivado, já tornado mercadoria, é, portanto, útil no sentido 

de criar um mito de identidade nacional. Nele, a massa está 

representada através desse samba mercadoria. Apresentado como 

símbolo de brasilidade, o povo negro com ele se identificará, um mito 

nacional ao qual ele deve aderir, evitando também que o próprio povo 

criasse seu próprio mito, ao seu estilo, um Antônio Conselheiro. [...] 

não foi por acaso que o negro produz samba e ascende à condição de 

operário. Isso ocorre no mesmo período histórico porque apenas o 

indivíduo que pode produzir mercadorias nas fábricas pode também 

produzir cultura comercializável. (SIQUEIRA, 2012, p. 241). 

 

Siqueira (2012) descreve que o processo de reconhecimento do Samba como 

uma expressão da identidade nacional incorporou uma inovação a esse gênero, 
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formando, com novos autores, novas representações sociais e um novo ideário, 

posteriormente trabalhado e moldado pela mídia e a cultura de massas. Conforme o 

antropólogo: 

 

A transformação, portanto, do meio cultural onde o Samba se expande 

num mercado capitalista, fazendo do Samba mercadoria, implicou em 

contraparte a identificação dessa forma musical com as necessidades 

novas de criação de espetáculos e de lazer coletivo, correspondendo a 

uma convergência de necessidades sociais e desejos individuais. 

(SIQUEIRA, 2012, p. 160-161). 

 

Criticamos a dominância de uma articulação do Samba como uma mercadoria 

cultural, atendendo aos interesses das classes dominantes na hierarquia dos modos de 

produção/reprodução/transformação das relações de produção da indústria fonográfica, 

instituída no Brasil. Para a comunidade afro-brasileira, o complexo de elementos 

idiossincráticos herdados de Povos de Matriz Africana constitui uma Cultura. No 

contexto analisado, esses elementos eram considerados pela classe dominante como 

representações folclóricas com aproveitamento como um tipo de mercadoria destinada à 

diversão. Apesar da ascensão da Música, os produtores da Cultura eram legitimados 

pela ideologia dominante em entidades pertencentes ao campo das Letras, como ocorre 

nos dias correntes.  

Nos anos 1930, as condições das relações de produção foram afetadas pela 

rearticulação da identidade implícita do Samba em paráfrase, numa nova possibilidade 

sêmica a ser acumulada aos efeitos de interdiscurso. A identidade afro-brasileira foi 

promovida como uma corporeidade valorizada e compartilhada entre a população em 

práticas narrativizadas como dominantes no mercado fonográfico. Buscamos evidenciar 

a interpelação dos sujeitos sob a simulação de uma nova égide, a partir de uma 

formação ideológica articulada pelo Aparelho de Estado em referência à comunidade 

negra, uma classe subjugada politicamente. Inclui-se a materialidade de um efeito de 

sentido implícito de dominância que contrariava a materialidade simbólica do 

encadeamento pré-construído dominante: negros e mestiços devem ser discriminados.  

O efeito de sentido de uma formação discursiva é articulado a partir dos efeitos 

de interdiscurso da memória discursiva. Os Aparelhos Ideológicos de Estado participam 

fornecendo o arquivo das possíveis evidências e significações exteriores que interpelam-

assujeitam o indivíduo em seu discurso. A transparência do efeito de sentido de uma 

formação discursiva depende da complexidade do efeito do encadeamento pré-

construído, como sentidos implícitos. O sentido do encadeamento pré-construído, 
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disposto como um repertório de signos, promove um complexo com dominante. Nossa 

bibliografia acusa a existência de uma estilização do Samba, anterior ao entusiasmo 

acerca da baianidade, que condicionou a sua aceitação como um bem simbólico da 

indústria cultural, legitimando um estilo distanciado de referências da herança cultural 

dos povos africanos presentes no Brasil. Em síntese, interpretamos a incorporação do 

Samba na História da Produção Cultural do Brasil como uma nova relação de 

desigualdade-contradição-subordinação.  

Como já definimos, conforme Pêcheux (1995), toda formação discursiva 

dissimula, através da transparência do sentido que lhe é atribuído, uma dependência 

com o “todo complexo com dominante” das formações discursivas. Caracterizando o 

complexo das formações ideológicas, esse “todo complexo com dominante” está 

submetido à lei da desigualdade-contradição-subordinação, o qual é definido pelo 

filósofo como interdiscurso. Segundo Pêcheux, a estrutura do interdiscurso determina 

materialmente o efeito do encadeamento pré-construído em redes de memória e o efeito 

de articulação das formações ideológicas. A ideologia realiza a sua função de interpelar 

indivíduos em sujeitos de seu discurso, através do interdiscurso, fornecendo um sistema 

de evidências e de significações experimentadas. Assim, é determinada a 

exteriorioridade que condiciona a constituição do sujeito do discurso. Conforme 

Pêcheux (1995), essa relação realiza-se como uma identificação imaginária que 

reinscreve o interdiscurso, processo de repetição subordinado pela paráfrase, uma 

dinâmica da linguagem. A paráfrase regula o necessário encadeamento de sentidos pré-

construídos no interdiscurso.  

O Aparelho de Estado se constitui como uma metáfora simbólica do corpo 

político. Vejamos que, no presente estudo, as relações das condições de produção 

ocorrem no sítio da indústria cultural, a gerência de um mercado que exige produtores e 

consumidores, além de meios de produção e mercadorias. O modo de 

produção/reprodução/transformação das relações de produção, determinado por 

condições sócio-históricas dessas exigências materiais, constituem-se como o nosso 

enfoque. Conforme Pêcheux (1995), em uma abordagem teórica materialista do 

funcionamento das representações e do pensamento nos processos discursivos, é 

possível examinar a relação do sujeito com aquilo que o representa. Postula-se uma 

“teoria da identificação e da eficácia material do imaginário”. A materialidade 

discursiva inscrita na ideologia assimilada constitui o indivíduo como sujeito do 
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discurso, exprimindo mais que ideias, mas uma dada lógica determinada a partir de 

saberes.   

Pêcheux (1999) parte do pressuposto de que a formação discursiva constitui a 

materialidade da memória, que a priori é um signo social. O sentido do discurso 

instaura-se a partir das referências do imaginário que representam os signos discursivos 

como memória, estabelecendo uma dinâmica necessária de retomada de representações 

simbólicas dispersas, para a construção de um significado. Com isso, o sentido implícito 

em cada discurso não pode ser autônomo em relação a uma memória pré-existente. Em 

síntese, essa memória constitui uma referência no ato da produção de sentidos, 

materializada através das formações discursivas. A memória discursiva, um elemento 

simbólico, opera como um espaço de significância mediante o efeito de sentido das 

formações ideológicas delineadas por formações discursivas.  

A materialidade do inteligível no corpo cognoscente depende da percepção 

preservada de uma consciência que denomine os estímulos do espírito, o que 

corresponde à materialidade simbólica referente à uma memória antropognóstica. Os 

discursos científicos e político-culturais disseminados nos anos 1930 possuíam a 

inscrição de uma formação ideológica que narrava o Brasil como uma democracia 

étnica e racial. Porém, a base escravocrata da formação social do Brasil constituiu-se 

como uma materialidade histórica indiscutível. Isso evidencia que a discriminação racial 

é um pré-constructo nesse arranjo cultural. Episódios de harmonia e assimilação cultural 

podem ser interpretados como acontecimentos históricos e prática cultural, porém, 

partem de um complexo de saberes que inscrevem a discriminação racial como um 

tópos discursivo. Lugar de memória comum a todas as práticas sociais que formaram o 

Brasil no que tange à identidade cultural, corresponde a um lugar de memória cognitiva 

e um lugar de memória discursiva. A sua atualização ocorreu como materialidade da 

exploração mercadológica da Cultura Afro-brasileira e de outros sentidos em deriva.     

No presente estudo, pressupomos que o discurso preexista ao sujeito enquanto o 

outro no espelhamento em que se constitui a metáfora do indivíduo político. Trata-se do 

objeto que origina a discursividade no corpo cognoscente. No percurso topográfico que 

propomos, em que consideramos o pré-discurso, temos a identidade do sujeito como um 

indicador do pré-constructo, de modo que o caminho para o aprofundamento nas 

análises da estrutura nuclear da materialidade discursiva inicia com a identificação do 

pré-construído significado no intradiscurso.   

As formações ideológicas funcionam como marcadores do sítio que abrange 
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cada Aparelho Ideológico de Estado e das posições discursivas das classes que lutam na 

Ideologia, pela conquista de um território do saber. O nosso tópos discursivo da 

discriminação racial subscreve o corpo essencial afro-brasileiro como uma conotação da 

irracionalidade. Não são raras as agressões racistas que equiparam negros a animais, 

como o macaco. As condições de produção do Samba como um signo identitário 

articularam uma ruptura materializada e autenticada como uma formação ideológica. A 

compreensão do nosso tema ocorre a partir de uma reflexão acerca da Ideologia do 

Aparelho de Estado operante nos anos 1930, um estudo que comporta um imaginário. 

Será por meio dela que teremos acesso à materialidade histórica da Cultura Popular 

Brasileira dos anos 1930. A materialidade dialética de nosso estudo encontra-se na 

compreensão do discurso nacionalista produzido na luta ideológica entre as classes que 

promoviam o corpo essencial afro-brasileiro e as instituições que promoviam a 

pragmática do corpo político dos anos 1930. A materialidade do Aparelho Ideológico de 

Estado incluía práticas sociais como evidências da colonização e da exploração da 

comunidade negra em interface com um valor simbólico de afirmação identitária e 

resistência cultural.  

Analisamos o modo de produção/reprodução/transformação das relações de 

produção estabelecidas entre sambistas e as instituições dominantes na Ideologia dos 

Aparelhos de Estado. Foi produzida uma forma-sujeito marcada como histórica em sua 

materialidade discursiva, nomeando uma identidade, consequentemente uma memória. 

Essa identidade foi articulada como uma formação ideológica mediante uma linguagem 

territorial de efeitos de interdiscurso. O pilar dessa materialidade discursiva articulava o 

signo da mestiçagem étnica como uma característica honrosa do povo brasileiro. Na 

Música Popular Brasileira, a baianidade sintetizava a mestiçagem entre a Cultura 

Africana e a Cultura Brasileira, servindo como estratégia argumentativa.  

Circunscrito em um complexo conflitivo de normatização sociocultural, o mito 

da democracia racial, articulado no imaginário nacional como uma tradição inventada, 

inscreveu práticas que determinaram a produção/reprodução/transformação das relações 

de produção da Cultura Popular Brasileira, ao referendar o Samba como a principal 

linguagem de expressão dessa identidade, nos anos 1930. Conforme Silva (2006, p.13), 

todo imaginário corresponde a uma trama de valores e sensações partilhadas concreta ou 

virtualmente como sendo a própria realidade, assim como toda realidade é imaginária, 

pois, a partir de Jacques Lacan [1982, p. 4-13], compreende que “o imaginário emana o 

real, estrutura-se como ideal e retorna como elemento propulsor”. Assim podemos 
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identificar que a forma-sujeito articulada, nos anos 1930, referendava a baianidade, 

expressa no Samba, como o nome de sua identidade, negando outras possíveis 

identidades no panorama de Estados brasileiros, delimitando a democracia vigente, 

porém, ampliando o seu paradigma pelo viés da mestiçagem. 

Ao discutir a questão democrática, a partir de Merleau-Ponty, Chaui (2011) 

descreve a democracia como uma questão que domina o imaginário do Ser do 

Conhecimento, como um sistema de representações que, nas sociedades modernas, 

funciona como um atributo do Poder. A democracia é definida como algo que permeia o 

campo das ideologias. Conforme Chaui, critérios políticos e sociais configuram a 

democracia como uma forma de vida social, com destaque para: o exercício da devida 

cidadania; a eficácia dos aparatos jurídicos; o direito às eleições; as garantias para a 

livre instituição de partidos e associações; a livre circulação das informações; bem como 

o reconhecimento da existência de uma divisão de grupos majoritários e minoritários e a 

existência de uma diversidade de reivindicações. Esses critérios podem ser 

compreendidos como âmbitos da Cultura.  

Chaui (2011) acentua que não sendo a igualdade democrática nem meramente 

jurídica nem meramente administrativa, implica em um processo de produção. A 

discussão sociológica da democracia deve considerar o Capitalismo como a estrutura 

em análise, pois, a igualdade democrática em um Estado moderno perpassa a inclusão 

socioeconômica. Conforme Chaui, a racionalidade econômica funciona como uma 

Organização, uma racionalidade que passa a ser confundida com a racionalidade social 

no seu todo, onde maximizar o ganho e minimizar as perdas significa organizar a tudo e 

a todos. Ainda de acordo com a autora (2011, p. 150), “definir a qualidade do ganho e 

da perda é, portanto, recolocar a economia como condição social da democracia”. 

 O imaginário nacional relaciona-se com a construção de narrativas que 

descrevem a Nação brasileira, institucionalizando um padrão de referência nas 

enunciações disseminadas em larga escala, nos anos 1930. Na Música Popular 

Brasileira, ocorreu por mediações inscritas nas condições do modo das relações de 

produção da indústria cultural, ora articulada pelo poder coercitivo do Estado ou 

interesses econômicos de mercado, ora articulada por escritores, ritmistas, 

compositores, instrumentalistas e cantores populares lembrados como personagens da 

História do Brasil.  

 Desde os primeiros sambas cariocas e marchas de Carnaval o afrodescendente 

traduzia o seu cotidiano urbano e, principalmente, político. Essas canções teciam 
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crônicas acerca do sistema vigente, muitas vezes por meio de críticas diretas ao governo 

ou a valores morais e costumes da sociedade, como, por exemplo, a representação 

estética através do estereótipo do malandro carioca, em um contexto que um dos pilares 

discursivos da construção de um cidadão ideal primava pelo trabalho. Houve, ainda, 

uma identificação com o estereótipo de baianas e mulatas, figuras cantadas como 

símbolos de brasilidade e sensualidade, num contexto que herdara enunciados que 

reproduziam preconceitos incisivos contra negros, mestiços e nordestinos.  

 Salientamos a importância das tecnologias da política do corpo
45

, materializadas 

como os Aparelhos Ideológicos de Estado. Conforme Althusser (1980), o Aparelho de 

Estado funciona simultaneamente pela repressão e pela ideologia. Porém, enquanto no 

funcionamento do Aparelho (repressivo) de Estado prevalece a coerção, no 

funcionamento dos Aparelhos Ideológicos de Estado prevalece a ideologia. O filósofo 

descreve que: 

 

Se os AIE ‘funcionam’ de maneira massivamente prevalente pela 

ideologia, o que unifica a sua diversidade é precisamente este 

funcionamento, na medida em que a ideologia pela qual funcionam é 

sempre unificada apesar das suas contradições e da sua diversidade, 

na ideologia dominante [...] Se quisermos considerar que em princípio 

a ‘classe dominante’ detém o poder de Estado (de uma forma franca 

ou, na maioria das vezes, por meio de Alianças de classe ou de 

facções de classes), e dispõe, portanto, do Aparelho (repressivo) de 

Estado, podemos admitir que a mesma classe dominante é ativa nos 

Aparelhos Ideológicos de Estado [...] A partir do que sabemos, 

nenhuma, classe pode duravelmente deter o poder de Estado sem 

exercer simultaneamente a sua hegemonia sobre e nos Aparelhos 

Ideológicos de Estado [...] os Aparelhos Ideológicos de Estado podem 

ser não só o alvo mas também o local da luta de classes [...] a 

resistência das classes exploradas pode encontrar meios e ocasiões de 

se exprimir neles, quer utilizando as contradições existentes (nos 

AIE), quer conquistando pela luta (nos AIE) posições de combate. 

(ALTHUSSER, 1980, p. 48-50, grifos do autor). 

 

 A mobilidade social e a promoção cultural do Samba correspondem a fenômenos 

engendrados como parte do projeto de unificação e manutenção da coesão da República 

Federativa do Brasil. Conforme Siqueira (2012), pela mediação do Estado, o Samba, 

originalmente pertencente apenas ao universo da vivência negra, transformou-se na 

cultura de toda a sociedade urbana, autodeclarada sociedade brasileira. Isso ocorreu pela 

necessidade que o Estado teve, em certo momento, de identificar-se com o Samba, ou 

                                                           
45

 Consideramos essa designação de Silva (2006) relevante para os nossos propósitos, pois elegemos o 

corpo como escala para o nosso estudo. 
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melhor, identificar o Samba com um de seus objetivos, ao reconhecer o brasileiro como 

um mito e o sambista como condição mítica e consumidor de Samba. O antropólogo 

também considera o fenômeno como uma tradição inventada, a partir de leituras de 

Hobsbawm. Siqueira (2012) descreve que o Samba foi fabricado e reproduzido como 

um signo identitário nacional e a sociedade acostumou-se com essa performance 

cultural. A partir de então, foi forjado um indivíduo sambista, criado pelo poder 

nacional à sua imagem e semelhança.   

De acordo com Siqueira (2012), o processo de estilização do Samba ocorreu 

como um embranquecimento, necessário às exigências de uma ideologia que ansiava 

por cooptar a população marginal para o trabalho e a construção de um país moderno e 

industrializado. O antropólogo explica que esse gênero musical, de certa maneira, 

unificava as classes, proporcionando entretenimento às camadas média e alta com o 

trabalho dos negros. Também gerou lucros para a indústria fonográfica e de 

divertimento. Por fim, correspondeu a um mito idealizado para cooptar politicamente a 

grande massa de negros em todo o território nacional. Segundo Siqueira: 

 

A experiência histórica mostrou que os movimentos insurrecionistas 

produziram mitos, ou seja, os líderes eram os mitos que os insurretos 

elegeram para se identificar. O samba acabou por se tornar o símbolo 

de uma brasilidade que visava unificar e construir um Estado nacional, 

ao ser despojado do poder de rebeldia que até então possuía. 

(SIQUEIRA, 2012, p. 163). 

 

A inscrição do Samba como uma mercadoria cultural implicou no apagamento 

de grande parte de sua originalidade, seja a étnica/rural ou a urbana. A idiossincrasia de 

Povos de Tradição de Matriz Africana representava uma influência a ser moldada 

conforme os padrões ideológicos daquele momento histórico, creditada como um 

inimigo a ser extirpado da sociedade brasileira por políticas anteriores que ainda 

reverberavam efeitos de sentido em parte da população. Porém, por não haver nenhuma 

mobilização da massa negra e mestiça em torno de insurreições que visassem o seu 

empoderamento, no imaginário político dos anos 1930, a disseminação de costumes e 

modos de vida das comunidades afro-brasileiras e de outros representantes de camadas 

pobres não representava um perigo para a unidade do corpo político, desde que 

disciplinadas. O Aparelho de Estado temia a revolução comunista, que germinava os 

seus pressupostos ideológicos em todo o Ocidente. Os mitos engendrados pelo Aparelho 

de Estado na Cultura Popular Brasileira, nos anos 1930, tinham a intenção de 

narrativizar um imaginário que pudesse dar conta de outra historicidade para uma nova 
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realidade desta Nação. Chaui (2011) define que a “petrificação do tempo” é o que a 

sociedade propriamente histórica consegue somente por meio da ideologia, dirigida por 

uma classe dominante que transpõe a divisão de classes, atravessada por conflitos, 

antagonismos e contradições. De acordo com a filósofa: 

 

Na verdade, é esse o problema da História, ou seja, o problema 

filosófico e político para determinar um ponto fixo no real a partir do 

qual seja possível enunciar o começo da sociedade. Por que um 

problema? Porque o momento em que a sociedade começa é o 

momento no qual também começam seus próprios sujeitos, para 

poder, dessa maneira, coloca-la no real, de sorte que, para fazê-lo, ela 

precisa ser a fonte da ação de seus autores [...] O real não são coisas 

nem ideias, não são dados empíricos nem ideais, mas o trabalho pelo 

qual uma sociedade se institui, se mascara, se oculta, constrói seu 

imaginário e seus símbolos [...] O campo da ideologia é o campo do 

imaginário, não no sentido de irrealidade ou de fantasia, mas no 

sentido de conjunto coerente e sistemático de imagens ou 

representações tidas como capazes de explicar e justificar a realidade 

concreta [...] a elaboração do imaginário (o corpo das representações 

sociais e políticas) será vinculada à justificação do poder à legitimação 

do Estado moderno. (CHAUI, 2011, p. 28-31, grifos da autora). 

  

 A partir de Freud [1974, p. 111], Dutra (2012, p. 158) compreende que a 

identificação emocional primária com a pátria responsável pela ideia de que a causa do 

Brasil é a causa dos seus filhos e a destruição da pátria/mãe/útero significa a destruição 

da família e dos lares, transforma o sentimento de patriotismo de desejo de grandeza em 

ego-ideal. Há uma movimentação por uma libido narcisista “alvo do amor de si mesmo 

desfrutado na infância pelo ego-real”, o qual, “como o ego infantil, se acha possuído de 

toda perfeição de valor”. Assim, a forma de recuperação da perfeição narcísica da 

infância, própria da fase auto-erótica, em que o sujeito não existe separado do objeto e a 

libido objetal não podem ser distinguidas da libido do ego, realiza-se mediante a 

entronização de um novo ego-ideal onde: 

 

A veneração amorosa à pátria é a veneração de um ego-ideal no seu 

aspecto social por se constituir um ideal comum não de um indivíduo, 

mas do conjunto dos indivíduos da nação. Contudo, seja no seu 

aspecto social ou individual, a libido que movimenta é a mesma [...] 

Essa devoção ilimitada acarreta, nos termos freudianos, um 

enfraquecimento da ‘iniciativa própria do sujeito’ que se coloca numa 

posição de ‘sujeição humilde’. Essa atitude diante da pátria, 

transformada em objeto de desejo, é um auxiliar poderoso das 

pretensões totalitárias, conquanto favorece o submetimento e vincula 

o conjunto social à identificação com um coletivo potente dentro do 

qual ele se indiferencia. Quanto à expectativa de ‘união’ do país [...] 

ela é também reveladora da tentativa de recuperação desse aspecto 

fundamental do estado narcísico: a indiferenciação. Nesse estado, o 
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sujeito (ego) e o objeto (mundo externo) se fundem num todo 

indistinto onde o sujeito desconhece a experiência do próprio corpo, 

mas já vivencia a ansiedade pelo temor do despedaçamento. (DUTRA, 

2012, p. 158-159). 

 

 A partir de 1935, já absorvido pela cultura de massas, o Samba foi articulado 

como um dos argumentos que definiam as políticas culturais instituídas no Brasil, 

podendo ser mencionado como um complexo de formações discursivas que, ao serem 

articuladas pelo Aparelho de Estado, produziram efeitos de sentido no campo político, 

de natureza ideológica. As formações ideológicas advindas das condições de 

produção/reprodução/transformação da indústria cultural inscreveram identidades como 

uma forma-sujeito, sintetizada em uma identidade de afinidade com dominante, além de 

contradiscursos a partir da desidentificação com as práticas mercadológicas. O Samba 

representava o Brasil diante das outras nações em um período conturbado antes da II 

Guerra Mundial, de modo que admitia-se o sambista que exaltava a pátria como o filho 

ordeiro da pátria mãe gentil. Não havia distinção entre o corpo do indivíduo e o corpo 

do Estado, consistindo nessa materialidade a metáfora do indivíduo político que 

elencamos. 

 De acordo com Dutra (2012), uma vez que o corpo do sujeito e o corpo da pátria 

formam um todo indiferenciado, a ameaça à integridade da pátria é vivenciada enquanto 

uma ameaça também à integridade do sujeito, sendo assim a ideia de pátria/una um 

desdobramento lógico da pátria/mãe. O desejo da corporificação de uma sociedade 

uniforme e concorde consigo mesma tem como pressuposto o domínio do espaço social, 

a identificação dos sujeitos sociais com o poder e com aqueles que o detêm, além da 

eliminação das diferenças e particularidades sociais de ordem religiosa, étnica, política e 

linguística. Segundo a historiadora, nos anos 1930, a defesa intransigente da abdicação 

dos interesses privados e da oposição de classes em nome da pátria constituiu um 

propósito, que implicou no fortalecimento do poder e das instituições. Assim, a 

existência do povo como uma entidade única e orgânica tornava a democracia um 

escudo da divisão expressa pela figura das classes sociais e dos partidos políticos, assim 

como o regionalismo liderado muitas vezes pelos latifundiários.  

Conforme Dutra (2012), a iniciativa de integração, levada a efeito mediante a 

política de pacificação das divergências que adentra o Estado Novo, teve o apoio dos 

comunistas em nome da união nacional, em 1938, em oposição aos ideais do nazismo 

hitlerista que inspirava parte da elite integralista e as distinções da vida partidária-
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nacional. O anticomunismo, porém, continuou como uma das bases do Estado para a 

garantia da preservação da unidade geográfica do Brasil, em repudio à ameaça da 

doutrina estrangeira. As comemorações patrióticas e o culto da bandeira nacional foram 

incentivados como uma política de Estado com repercussão nacional, confundindo o 

civismo e o nacionalismo ao dotar a pátria de uma unidade moral. Houve a emergência 

de um discurso do saber histórico, enquanto um dispositivo de poder como propõe 

Foucault [1982]. Segundo a historiadora, esse saber histórico: 

 

[...] torna-se poder e se distancia da genealogia ao reforçar a busca da 

origem e da identidade e a manter as ‘solenidades da origem’. Por 

isso, pelo conhecimento dos grandes fatos e dos grandes vultos da 

história do Brasil, acredita-se possível a apreensão do caráter especial 

da formação brasileira e a persuasão dos brasileiros de que o seu 

verdadeiro destino é ser presidido sempre pela ordem política nascida 

de sua evolução histórica, radicada em sua tradição. Os marcos 

políticos e institucionais do ordenamento social da nação, portanto, já 

foram criados no passado e como tal devem permanecer. (DUTRA, 

2012, p. 182). 

 

 Segundo Dutra (2012), nos anos 1930, empresários, integralistas, parlamentares, 

intelectuais e religiosos estruturaram seus discursos em torno de temas e imagens 

portadoras de uma finalidade totalitária. Ordem, família, pátria, moral, trabalho, 

propriedade, autoridade e obediência foram temas para articular o objetivo da 

preservação da ordem social, para o saneamento da sociedade e reforçar os poderes das 

instituições. Neste contexto, conforme a historiadora, o imaginário político acionava, 

com vigor, dispositivos de controle social: 

 

Os mecanismos de controle acionados na sociedade, os dispositivos 

mentais e materiais postos em prática e camuflados na retórica do 

‘perigo comunista’ se deslocam, se expandem e se anexam aos 

dispositivos repressivos criados para combater o comunismo e as 

formas e táticas de dominação global do Estado. O Estado, também 

portador de um projeto totalitário, recebe a colaboração de outras 

instituições, da sociedade [...]. (DUTRA, 2012, p. 24-25).  

 

 A política do corpo instituída pelas tecnologias do Aparelho de Estado articulava 

signos linguísticos como paradigmas temáticos que funcionavam como pilares 

discursivos da estrutura nacional. Conforme Dutra (2012), a partir de quatro pilares 

discursivos e estratégicos básicos deram-se as vigas da ordem a ser estabelecida. Os 

discursos temáticos do anticomunismo/revolução, o trabalho, a pátria e a moral 

espraiaram-se pelo todo social como um conjunto de práticas, normas e valores. Para 
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preservar os poderes da família; da Igreja; do Estado; da polícia e dos empresários, a 

moral, os costumes e a disciplina correspondiam à materialidade da normatização e 

valoração, na intenção de que fossem depurados o homem e a Nação brasileira. De 

acordo com Dutra, as imagens, os conteúdos e os dispositivos estratégicos presentes no 

interior de cada um dos pilares discursivos eram articulados em torno de pares 

antitéticos. Por exemplo, no interior do pilar anticomunismo/revolução, os pares eram 

ordem/subversão, civilização/barbárie, razão/loucura e liberdade/escravidão. No pilar 

trabalho, produtivo/improdutivo, esforço/negligência, economia/desperdício e 

trabalho/ócio. No pilar pátria, ordem/desordem, hierarquia/subversão, progresso/atraso, 

patriota/traidor e construção/ruína. Finalmente, no pilar moral, castidade/devassidão, 

recato/sensualidade, clausura/orgia, consciência/instinto, virtude/vício. Segundo Dutra 

(2012), essa disposição remete à lógica totalitária.  

Conforme Dutra (2012), por pretender uma uniformização do social, o discurso 

totalitário circunscreve de forma fixa as fronteiras entre o legal e o ilegal, o normal e o 

patológico, o útil e o inútil, a saúde e a doença, o moral e o imoral, a limpeza e a sujeira, 

o civilizado e o incivilizado, o trabalho e o ócio. A partir de 1935 transformou-se “caso 

de segurança nacional”, com intervenção nos sindicatos, a cassação, espancamento de 

suas lideranças e a prisão de operários e grevistas, chegando à obrigatoriedade da 

adesão aos integralistas. De acordo com a historiadora: 

 

[...] essas são fronteiras que delimitam o ordenamento do mundo do 

trabalho [...] Dentro dessa ordem, é preciso enquadrar, regenerar. 

Afastar, punir os ociosos, indisciplinados, os subversivos, os fracos, os 

improdutivos, inexperientes e os incompetentes. Dentro desse 

contexto, insere-se sempre o argumento da organização científica do 

trabalho. (DUTRA, 2012, p. 323). 

 

A ação de integralistas, apoio do governo de Getúlio Vargas, disseminou entre a 

população um ideal de patriotismo que confundia o privado e o estatal. Encenavam um 

projeto de Nação baseado na obediência ao governo na intenção de unir o que 

chamavam de povo brasileiro. Obviamente o povo brasileiro era representado pela elite 

burguesa a quem todos os demais deveriam atender, fosse no espaço urbano, 

representada por industriais, fosse no ambiente rural, representada por latifundiários. O 

esquema de interpelação-assujeitamento no complexo de desigualdade-contradição-

subordinação agia no psicológico da população, evidenciando a pátria-mãe como um 

lugar onde o trabalho, a moral familiar e a ordem deveriam reinar, a despeito de 
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qualquer outra ideologia disseminada na cultura, sobretudo na cultura popular com a 

subserviência da população dominada. 

Sobre o termo nacional-popular em referência à cultura popular, Nação e Povo, 

conforme Chaui tanto o adjetivo “nacional” quanto o adjetivo “popular” reenviam 

maneiras de representar a sociedade sob o signo da unidade nacional, isto é, Nação e 

Povo são suportes de imagens unificadoras seja no plano político e ideológico, seja nas 

experiências e práticas sociais. Segundo Chaui: 

 

O nacional popular parece ser, por um lado, um campo de práticas e 

de significações delimitadas pela formação social burguesa, mas, por 

outro lado, uma reestruturação contínua a experiência social, política e 

cultural que refaz e redefine, em momentos historicamente 

determinados, as relações sociais, o campo prático e semântico no 

qual os sujeitos sociais em presença se representam uns aos outros 

interpretando o espaço e o tempo sociais, a liberdade e a necessidade, 

o possível e o impossível, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, a 

legalidade e a legitimidade – e o fazem pela mediação desses dois 

termos cambiantes e instáveis que são o nacional e o popular. 

Antecipando nossas considerações, diremos desde já que as ideologias 

nacionalistas e populistas são ideologias justamente porque pretendem 

exorcizar as oscilações dos termos, capturá-los num campo prático e 

semântico definitivo, imóvel e fixo, fazendo-os passar de qualidade e 

experiências sociais, políticas e culturais às condições de substâncias 

(imaginárias). (CHAUI, 2011, p. 100-101).  

 

Dutra (2012) descreve que a sideração ambígua do imaginário nos anos 1930 

aponta para algo além da sacralização do poder, pois o totalitarismo remete o sujeito a 

uma regressão do tipo primitiva, denominada pelo psicanalista Jacques Lacan [1996] 

como a “etapa do espelho”. Dutra realiza uma analogia entre os processos que 

caracterizaram a constituição da mentalidade do corpo político nos anos 1930 e o 

processo de construção do sujeito. A partir das teorias dos psicanalistas Jacques Lacan e 

Melanie Klein, Dutra (2012) descreve que a “etapa do espelho” gira em torno da 

identificação plena e da conquista de uma imagem, a do corpo, que estrutura o ego, o 

eu. Estrutura a história do indivíduo e põe fim à angústia primitiva do corpo dividido, 

substituindo-a pela imagem antecipada do corpo como totalidade. Conforme Dutra, a 

construção do sujeito necessita da mediação da imagem do corpo, mediante a 

identificação com a imagem do outro. A identificação permite que ocorra o 

reconhecimento de si em que o imaginário torna-se realidade. A historiadora descreve o 

processo de constituição da identidade do corpo político: 
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Contra a ansiedade da aniquilação, o ego desenvolve mecanismos 

primitivos de defesa através dos processos de divisão, identificação, 

projeção, introjeção. A primeira ordenação da experiência do ego no 

seu processo de constituição se dá, portanto, através da divisão entre 

objetos bons e maus, a experiência boa e a experiência má [...] A 

partir, portanto, dessas fantasias inconscientes e arcaicas, podemos 

também compreender as polaridades, os pares antitéticos, a fascinação 

de dupla face, a sideração ambígua e os antagonismos maniqueístas 

que impregnam o discurso totalitário e seu conteúdo imagético. Eles 

surgem como referências para a construção de uma identidade e como 

defesa à ameaça de desfiguração, nesse sentido, é o que, a nosso ver, 

confere êxito à representação do uno, à denegação da divisão do 

social, à busca de identidade através do corpo político [...]. (DUTRA, 

2012, p. 27-29). 

 

 Conforme Dutra (2012), a fantasia de uma Pátria Una, introjetada como o bem, 

era articulada como uma contraposição à fantasia de desfiguração da identidade 

capitalista, atualizada pelo imaginário comunista e revolucionário. De acordo com a 

historiadora, o inimigo que ameaçava a integridade do corpo político foi materializado 

como um objeto de persecução projetado como o mau:  

 

A partir dessa projeção, desenvolve-se o mecanismo chamado por 

Melanie Klein de ‘identificação projetiva’, em que as partes más ou 

objetos maus expelidos, projetados no objeto externo, se corporificam 

neste que se torna identificado com elas [...] o uso dos pares 

antitéticos se reveste da função de identificação projetiva [...] Ao 

projetar o mal (mau), identificam-se nele todas as ameaças da 

decomposição, do esfacelamento social e defendem-se instituições que 

garantam a identidade e confiram segurança contra a decomposição: a 

pátria, a propriedade, a família, a autoridade, a civilização, o 

cristianismo, a moral. (DUTRA, 2012, p. 29-30). 

 

O empenho na constituição de um corpo político absolutamente coeso 

disseminou temas discursivos presentes no imaginário nacional como sínteses da 

sideração em que deveriam orbitar a subjetividade da população ultranacionalista. O 

patriotismo constituiu um enunciado que caracterizava o Sujeito a ser assimilado por 

cada um dos sujeitos brasileiros mediante uma projeção psíquica. A Ideologia prescreve 

o funcionamento das práticas ritualizadas, distintas e especializadas, que se constituem 

como os Aparelhos de Estado, formado pelas instituições públicas e privadas da 

sociedade. Determina a reprodução das condições de produção, de acordo com 

Althusser (1980). Segundo Althusser, a estrutura de toda a ideologia, interpelando os 

indivíduos como sujeitos em nome de um Sujeito Único e Absoluto, é duplamente 

especular. Esse redobramento especular é constitutivo da ideologia e assegura o seu 

funcionamento. Embora haja uma submissão do sujeito determinada pelo processo de 
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reconhecimento, pressupõe-se que este espelhe as práticas em seus atos 

voluntariamente, para o bom funcionamento da reprodução das relações de produção, 

podendo o Aparelho de Estado interferir mediante repressão para a realização concreta 

da ideologia nos Aparelhos Ideológicos de Estado. Segundo Althusser (1980), a 

realidade presente nesse mecanismo efetiva a reprodução das relações de produção e das 

relações que delas derivam:  

 

O que significa que toda a ideologia é centrada, que o Sujeito 

Absoluto ocupa o lugar único do Centro, e interpela à sua volta a 

infinidade dos indivíduos como sujeitos, numa dupla relação especular 

tal que submete os sujeitos ao Sujeito, embora dando-lhes, no Sujeito 

em que qualquer sujeito pode contemplar a sua própria imagem 

(presente e futura) a garantia de que é efetivamente deles e Dele que 

se trata [...] estrutura redobrada da ideologia assegura ao mesmo 

tempo: a interpelação dos ‘indivíduos’ como sujeitos, a sua submissão 

ao Sujeito, o reconhecimento mútuo entre as sujeitos e o Sujeito, e 

entre os próprios sujeitos [...] as ideologias não ‘nascem’ nos 

Aparelhos Ideológicos de Estado, mas das classes sociais envolvidas 

na luta de classes: das suas condições de existência, das suas práticas, 

das suas experiências de luta, etc. (ALTHUSSER, 1980, pp. 110-111, 

grifos do autor). 

 

Dutra (2012) descreve que a representação positiva do trabalho também foi 

expressa no discurso dos comunistas, reforçando o discurso sobre o trabalhador. O 

elogio ao trabalho e ao trabalhador , assim como a expectativa da produtividade, era 

descrito pelos comunistas mediante a vida das camadas populares pobres do interior do 

país, dentro dos latifúndios e o problema dramático da alimentação do trabalhador rural. 

Os propósitos de aperfeiçoamento da raça e das intenções civilizadoras estavam 

presentes, nos anos 1930, no discurso e nas estratégias de diferentes segmentos do poder 

e são peças vitais na engrenagem do regime totalitário. Segundo Dutra: 

 

Mesmo quando tentam se contrapor ao preconceito vigente nesses 

anos, que atribui o mal do país ao fato de sua origem étnica advir de 

três raças inferiores, os comunistas não rompem com o argumento 

racial e continuam de olho no trabalhador produtivo. Já tendo 

afirmado [...] como vimos, a superioridade do imigrante e reabilitado 

os exilados da metrópole, o discurso comunista volta-se para os 

negros e índios. (DUTRA, 2012, p. 272). 

 

 Dutra (2012) descreve que o partido Comunista chegou a imaginar uma luta 

justa em parceria com Lampião e outros cangaceiros do Nordeste. Diante da fraqueza e 

do desamparo da massa operária dentro de uma representação imaginária que a 

degradava, a Igreja, como benfeitora dos pobres, através da Ação Católica, colocou-se 
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como mediadora entre operários e patrões e decidiu aliciar também camponeses mal 

instruídos, assim como a ação integralista tentou fazer para dominar a onda comunista 

com a criação do Direito Trabalhista. Segundo a historiadora: 

 

A reabilitação operária e a sua libertação da inferioridade não se 

referem apenas à exploração do capitalismo, mas à condição ‘rude’ 

dos operários, definidos como ‘homens simples’, mas que ‘possuem 

uma noção de dignidade muito elevada’ e que ‘amam sua prole, 

temem a Deus’. Essa visão mostra o operário compatível com o lema 

integralista de Deus, Pátria e Família. E o integralismo é que vai alça-

lo à dignidade da vida nacional como trabalhador, daí sua integração 

ser considerada fator da grandeza nacional. É interessante observar 

que a ênfase dada à condição de ‘trabalhador’ é necessária para definir 

o lugar do operariado na sociedade e no projeto político integralista. 

Assim, é que se afirma que a ‘ilusão do proletário’ é que ‘meteram-lhe 

na cabeça que ele deve governar’. Aqui, a rudeza, a incultura, a 

simplicidade é que confinam o trabalhador ao lugar do ‘trabalho’ e lhe 

interditam o acesso ao espaço público da política. (DUTRA, 2012, p. 

277, grifos da autora). 

 

 Conforme Dutra (2012), segundo o catolicismo, o operário ideal deveria ser 

trabalhador, ordeiro, disciplinado, católico e nacionalista, além de obediente e a favor da 

propriedade. Assim também professava o Ministério do Trabalho, na pessoa do ministro 

Agamenon Magalhães, que defendia a presença onisciente do Estado. A historiadora 

descreve que houve a reafirmação do princípio da autoridade, enfatizando a necessidade 

da aceitação deste: 

 

Esse discurso se apresenta impresso na realidade ‘da compreensão dos 

seus deveres e na dos ‘sofrimentos e necessidades do povo’, 

encarnando o poder que ‘doa’ leis sociais, para realizar as reformas do 

alto do poder. Nesse sentido nega a si, porque dissolve o valor político 

na generalidade do valor social. E, na direção da dissolução do valor 

do político, o discurso do Ministério vai tentar diluir a oposição 

existente entre o Estado e a sociedade civil e vai enfatizar a presença 

do Estado em todos os espaços da vida social. Ao reafirmar a presença 

do Estado em todos os movimentos da vida social e a necessidade da 

sua ‘coordenação e comendo’, Agamenon Magalhães utiliza 

elementos da teoria corporativista. Que são esses? A necessidade de 

organização da vida econômica e política do país e a definição da 

liberdade como coletiva. Esses são dois pontos básicos do esquema 

corporativista que vai instrumentalizar o discurso autoritário do 

Ministério do Trabalho. Com o primeiro, propõe-se a intervenção do 

Estado nas relações de trabalho; com o segundo, afirma-se a noção de 

corporação como princípio da organização social e, nesse ponto, 

ocorre a publicização do privado. (DUTRA, 2012, p. 283-284).  

 

 A influência do Estado na Música Popular Brasileira, de fato, era tão incisiva 

quanto em meio ao operariado. Conforme Tinhorão (2010. 316) o uso da música 
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popular como arma política de propaganda era comum no governo de Getúlio Vargas. 

Em 1935 o presidente visitou a Argentina e o Uruguai com um grupo de artistas 

brasileiros acompanhando a comitiva oficial com a missão de reforçar a sua simpatia. 

Entre esses artistas estavam Carmen Miranda e o conjunto Bando da Lua “definido em 

reportagem de jornal da época como ‘um grupo de rapazes da sociedade, estudantes na 

quase totalidade’, transformado sem querer em ‘elemento de aproximação mais intensa 

entre povos diferente’”. Segundo Tinhorão: 

 

E a prova de que Getúlio Vargas era quem pessoalmente determinava 

as diretrizes para o uso de artistas populares em sua propaganda 

política estaria não apenas no fato de ter ordenado a criação de uma 

Hora do Brasil na Radio El Mundo, de Buenos Aires, logo no 

segundo ano de sua gestão como ditador do Estado Novo [...] mas no 

de ter recebido a mesma Carmen Miranda e os músicos do Bando da 

Lua na estância balneária de Caxambu na penúltima semana de abril 

de 1939, para recomendar à cantora que não aceitasse o convite do 

empresário Lee Schubert, da Broadway, sem a inclusão dos músicos 

brasileiros que a acompanhavam. Carmen Miranda se encarregaria de 

divulgar, ao declarar ao repórter Henry C. Pringle da revista norte-

americana Colliers: ‘O presidente do Brasil’, disse ela por meio de 

intérprete, ‘não acha prudente que eu vá sem a minha orquestra’. 

(TINHORÃO, 2010, p. 317). 

 

 Conforme Sant’Anna (2013), transformada em fundo musical turístico, a Música 

Popular Brasileira, representada exclusivamente pelo Samba, atingia, enfim, o selo de 

exportação, em parte pelo seu valor e em parte como decorrência da política de boa 

vizinhança desencadeada pelo Departamento de Estado norte-americano. Conforme 

Sant’Anna: 

 

Tomem-se músicas como ‘No Tabuleiro da Baiana’ (1926), ‘Na Baixa 

do Sapateiro’ (1938), ‘Aquarela do Brasil’ (1939), ‘Os Quindins de 

Iaiá’ (1940) e ‘Brasil Moreno’. Os textos localizam numa região do 

país (Bahia) uma série de valores ideológicos que seriam depois 

sistematicamente explorados, até para a propaganda no exterior. Essas 

composições reacendem o cheiro de nacionalismo verde-amarelo de 

efeito programado, que facilmente agradaria a Hollywood e a Walt 

Disney
46

. Esse painel sonoro de temas, mitos e valores ideológicos foi 

estimulado pelo DIP (Departamento de Informação e Publicidade) da 

ditadura Vargas, que chegou a fazer um concurso de música popular 

em que ‘Aquarela do Brasil’ foi classificada e vitoriosa, prenunciando 

assim o sucesso avassalador nos estúdios americanos e interagindo 

com a imagem baiana de Carmen Miranda ou com o aparecimento de 
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 Walter Elias Disney [1901-1966] foi um produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, 

dublador, animador, empreendedor e filantropo norte-americano. Tornou-se conhecido, nas décadas de 

1920 e 1930, por seus personagens de desenho animado, como Mickey e Pato Donald. Ele também foi o 

criador do parque temático sediado nos Estados Unidos chamado Disneylândia, além de ser o fundador da 

corporação de entretenimento, conhecida como a Walt Disney Company 
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Zé Carioca de Walt Disney [...] Ary Barroso está não apenas do lado 

do ufanismo, mas ideologicamente compõe uma série de músicas que 

situam a paráfrase ideológica que encontra semelhanças na obra de 

Cassiano Ricardo
47

, Guilherme de Almeida
48

, Menotti Del Picchia
49

, 

Plínio Salgado
50

 e outros. (SANT’ANNA, 2013, p. 30-31). 

 

 De acordo com Sant’Anna (2013), dentro dos primeiros anos do Modernismo, ao 

lado de revistas e manifestos radicais sintonizados com uma política de esquerda, 

coexistiram autores e obras literárias com tendência para a direita. Segundo Sant’Anna, 

Cassiano Ricardo e Guilherme de Almeida ocuparam cargos importantes no governo 

paulista revolucionário de 1932. Cassiano foi secretário do Governo Provisório, 

chegando, posteriormente, a trabalhar diretamente com o presidente Getúlio Vargas, 

sendo mentor de uma política de expansão nas artes baseada na ideologia dos 

bandeirantes. 

 Os artistas de forma geral, escritores e músicos não ficaram de fora do plano 

homogeneizante da política varguista. Foram cooptados para ajudar na adesão ao 

integralismo, que via no trabalhador a fonte do desenvolvimento dessa Nação. Os 

sindicatos passaram a ser a casa do trabalhador, representando as suas categorias, sendo 

obrigados a aderir às políticas integralistas, onde pela primeira vez ocorre uma 

preocupação com as leis trabalhistas. 

Conforme Dutra (2012), a participação do trabalhador na construção e na 

‘coesão’ da nacionalidade ocorreu mediante a sua identidade profissional. E o sindicato 
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 Cassiano Ricardo Leite [1894-1974] foi um jornalista, poeta e ensaísta brasileiro. Representante do 

modernismo de tendências nacionalistas, esteve associado aos grupos Verde-Amarelo e da Anta, foi o 

fundador do grupo da Bandeira, reação de cunho social-democrata a estes grupos, tendo, sua obra se 

transformado até o final, evoluindo formalmente de acordo com as novas tendências dos anos de 1950 e 

tendo participação no movimento da poesia concreta. 
48

 Guilherme de Andrade de Almeida [1890-1969] foi um advogado, jornalista, heraldista, crítico de 

cinema, poeta, ensaísta e tradutor brasileiro. Foi, com seu irmão, Tácito de Almeida [1889-1940], um 

importante organizador da Semana de Arte Moderna de 22, tendo criado em 1925 uma conferência para 

difusão da poesia moderna, intitulada "Revelação do Brasil pela Poesia Moderna", que foi apresentada em 

Porto Alegre, Recife e Fortaleza. 
49

 Paulo Menotti Del Picchia [1892-1988] foi um poeta, jornalista, tabelião, advogado, político, 

romancista, cronista, pintor e ensaísta brasileiro. 
50

 Plínio Salgado [1895-1975] foi um político, escritor, jornalista e teólogo brasileiro que fundou e 

liderou a Ação Integralista Brasileira (AIB), partido de extrema-direita inspirado nos princípios do 

movimento fascista italiano. Inicialmente um adepto da ditadura de Getúlio Vargas, foi mais tarde preso e 

obrigado a se exilar em Portugal, acusado de promover levantes contra o governo. Após retornar ao 

Brasil, lançou o Partido de Representação Popular (PRP), sendo eleito para representar o Paraná na 

Câmara dos Deputados em 1958 e reeleito em 1962, desta vez para representar São Paulo. Foi também 

candidato à presidência da República no pleito de 1955, obtendo 8,28% dos votos. Após o Golpe de 

Estado de 1964, que acabou por extinguir os partidos políticos, se juntou à Aliança Renovadora Nacional 

(Arena), obtendo mais dois mandatos na Câmara. Se aposentou da vida política em 1974, apenas um ano 

antes de sua morte. Foi membro da Academia Paulista de Letras, tendo também fundado alguns jornais. 
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passa a ser o organismo que vai unir em si todos os elementos laboriosos e 

trabalhadores. As jornadas de 15 e 16 horas eram comuns, sendo reduzidas pela 

legislação para 8 horas/dia. Ainda, conforme a historiadora: 

 

A estratégia do controle disciplinar do tempo vem consumar na nossa 

sociedade, sobretudo no que se refere ao campo do trabalho, uma 

exigência de vigilância sobre os corpos que referenda a ideia de uma 

sociedade disciplinar, tal como pensada por Foucault (1983). E é sobre 

a pretensão de um domínio do corpo e do tempo que vai se basear o 

projeto final de ordenamento do mundo do trabalho, acionado no 

Brasil de 1930. Esse projeto vai revelar-se através de uma feição toda 

especial: a da organização científica do trabalho, e dos trabalhadores, 

transformam-se num procedimento científico e as relações do trabalho 

concertem-se numa área de administração burocrática privilegiada 

para os exercícios da engenharia política. (DUTRA, 2012, p.300). 

 

Durante o Estado Novo, a partir de 1937, conforme Wisnik (2004), sintomática e 

sistematicamente o discurso nacionalista do Modernismo musical renegou a cultura 

popular emergente dos negros na cidade, e todo um gestuário que projetava as 

contradições sociais no espaço urbano, em nome da estilização das fontes da cultura 

popular rural, idealizada como a detentora pura da fisionomia oculta da nação brasileira. 

Em oposição ao bom uso do folclore rural, ou seja, a música nacionalista, estão as 

manifestações tidas como indisciplinadas, ou seja, as canções urbanas, ou música de 

mercado, como definiam os sambas. O tipo de Samba mais aceito era o denominado 

“samba da legitimidade” que exaltava as virtudes do trabalho e não da malandragem, o 

que seria definido no final dos anos 1930 como samba-exaltação. Segundo Wisnik:  

 

Certamente, tal escolha correspondia à descoberta, à paixão e à defesa 

de uma espécie de inconsciente musical rural, regional, comunitário 

contido nos reisados, nos cantos de trabalho, na música religiosa, nas 

cantorias repentes e cocos que se entremostravam nas práticas 

musicais das mais diversas regiões do país (revelando-se e no mesmo 

momento tendentes à desaparição). A atlântida folclórica desse ‘fundo 

musical anônimo’ fundia a música ibérica, sagrada e profana, católica 

e carnavalesca (ligada aos antigos festejos pagãos com a música negra 

e indígena, promovendo a magia animismo ritual ‘dionisíaco’ e 

feitiçaria), o trabalho (ativando potências corporais) a festa, o jogo, a 

improvisação. O problema é que o nacionalismo musical modernista 

toma a autenticidade dessas manifestações como base de sua 

representação em detrimento das movimentações da vida popular 

urbana porque não pode suportar a incorporação dessa última, que 

desorganizaria a visão centrada homogênea e paternalista da cultura 

nacional. (Wisnik, 2004, p. 133, grifos do autor). 
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 Conforme Wisnik (2004, p. 155), a alteridade das culturas projetou-se numa 

espécie de espelhos confrontados, regido pela dinâmica do favor, pois enquanto o negro 

avançava para o lugar público onde se fez reconhecido e reconhecível, “apropriando-se, 

mimetizando ou distorcendo a seu modo formas de cultura branca de base europeia, os 

políticos e intelectuais brancos vão ao Candomblé e apadrinham o Samba”, 

reconhecendo uma fonte de autenticidade “nacional” de legitimação. Enquanto 

conservadores reagiam com escândalo, no Carnaval as adaptações seguiam firmes. 

Segundo Wisnik: 

 

O carnaval enquanto movimento ofensivo da estratégia de afirmação 

dos grupos marginais ocupa e desapropria simbolicamente o espaço 

urbano, desrecalcando num caleidoscópio extrovertido toda gama de 

gestos corporais/sonoros das batucadas, sambas, maxixes, marchinhas, 

modinhas e dança de salão, dramatizados na interpenetração pública 

dos ranchos, cordões, afoxés, blocos e, pouco apouco, e mais e mais, 

das escolas de samba. A sinfonização nacionalista, entendida no 

sentido amplo como conjunto de peças artísticas que obedeceu à 

estratégia de controle simbólico da totalidade social, busca representar 

a nação sintetizando o seu espectro cultural de modo a conferir-lhe 

uma unidade sublimada, mas no caso das eleaborações villa-lobísticas, 

ao preço de expor em blocos aglomerados um painel explosivo das 

práticas musicais diferidas. O devassamento carnavalesco, cuja maior 

força está em não poder ser transposto, porque se dá no momento de 

sua experiência múltipla (musical, gestual, sexual etc. etc.) tende a ser 

modificado na medida em que a irrupção que provoca busca 

reconhecimento oficial, isto é, busca para a comunidade popular negra 

marginalizada a cidadania que será tipificada na eleição de Paulo da 

Portela cidadão do samba, e desenhará nos seus desfiles um novo 

fraseado apologético (que se fixou principalmente depois dos 

‘carnavais de guerra’ do Estado Novo). (Wisnik, 2004, p. 162-163, 

grifos do autor). 

 

Temas discursivos como a ordem, a liberdade, o trabalho e o progresso, 

inscreviam-se como práticas sociais que deveriam assegurar uma política democrática e 

moderna. Ordem e Progresso são os enunciados da Bandeira Nacional do Brasil e temas 

da política integralista do presidente Getúlio Vargas. Liberdade e trabalho são temas 

centrais para as reflexões acerca da democracia, a partir de suas questões filosóficas e 

histórica, respectivamente. Reflexões mediante esses paradigmas permitem 

problematizar a discussão ensejada pelo viés sociológico, questionando acerca da 

distribuição justa de prerrogativas e direitos, que culminam na distribuição de valores e 

de poder.  
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3.2.1 Crítica à política cultural dos anos 1930 

 

 

O ser humano é movido pelos imaginários que engendra e só existe na realidade 

imaginal, não havendo a possibilidade de existência de vida simbólica fora do 

imaginário. De acordo com Silva (2006), enquanto a Cultura pode ser identificada de 

forma precisa em obras, o imaginário funciona como uma matriz da construção mental 

da Cultura que não pode ser quantificada. Já a ideologia diferencia-se do imaginário por 

obedecer ao princípio da racionalização e corresponder a uma prática argumentativa, 

enquanto o imaginário também corresponde a uma fonte irracional de impulsos para a 

ação. 

A estrutura social, como um conjunto de regras, determina o comportamento das 

pessoas que se relacionam mutuamente, influenciando na distribuição dos bens e 

valores da sociedade. Assim, é compreensível, conforme Siqueira (2012), que tratar o 

Samba, ou qualquer outra expressão cultural de negros, índios e pobres em geral, como 

algo desprezível e marginal, constitui uma prática utilizada por correntes ideológicas de 

dominação, quando a Cultura do outro é negada.  

A formação social decorre de sua estrutura, engendrada conforme um complexo 

com dominante que será articulado mediante o que compreendemos como a base 

empírica da Cultura: a Ideologia. A materialidade simbólica que inscreve a Ideologia, os 

Aparelhos Ideológicos de Estado, regula o complexo discursivo como memória e redes 

de significantes.   

 O Aparelho de Estado constituído como o centro das práticas do Sujeito 

Absoluto articulava o imaginário político nos anos 1930, instituindo uma política do 

corpo social que disseminava comportamentos a serem reproduzidos como condutas de 

uma coesão nacional. Conforme Caldas (2010), a relação entre o Samba e o Estado 

Novo serve como argumento para pesquisas acerca da história da política brasileira:  

 

Todos os cantores e cantoras do rádio, conscientemente ou não, 

emprestaram seu prestígio, fama e popularidade ao autoritarismo do 

governo Vargas. Esse é um tema extremamente rico, especialmente 

para os pesquisadores da política brasileira. Estávamos vivendo sob a 

égide do populismo [...] A Música Popular Brasileira e a política 

autoritária do Estado Novo estavam de mãos dadas. A repressão 

policial era implacável [...] O combate ao homem alijado da produção, 

ao camelô, à prostituição, ao menor abandonado era de violência até 

então inusitada. Em nome da ‘grandeza do Brasil’, da ‘austeridade’ e 

da ‘honra’, os desempregados e subempregados eram reprimidos 
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física e moralmente. A censura prévia vigiava de perto a música 

popular e os demais segmentos da nossa cultura. Canções de teor 

político só eram divulgadas pelo rádio quando elogiosas ao Estado. 

Algumas que o contestavam eram sumariamente destruídas e seus 

autores, presos. (CALDAS, 2010, p. 48-49). 

 

  Conforme Chaui (2011), na esfera político-institucional, uma das afirmações 

centrais concernentes à democracia consiste em admitir que essa refira a uma forma 

política aberta a conflitos, essencialmente definida pela sua capacidade de conviver e 

acolher as diferenças. Para a perspectiva filosófica que discute a instituição democrática 

na política moderna, a questão central refere à análise sobre os processos que levam os 

sujeitos sociais a compreender e tolerar a existência do poder político como um polo 

separado da sociedade civil, separação ocorrida por obra da própria sociedade. De 

acordo com a filósofa:  

 

Quando Maquiavel afirma que em toda Cidade há dois desejos 

opostos, o dos Grandes, que desejam comandar e oprimir, e o do 

Povo, que não deseja ser comandado nem oprimido, apresenta a 

divisão social e o problema por ela acarretado: a tendência de ver no 

poder político o polo imaginário que unifica o dividido. Quando 

Espinosa afirma que todos os homens são movidos por dois desejos 

antagônicos, isto é, que todos desejam governar e ninguém deseja ser 

governado, transfere para o interior de cada sujeito a divisão que 

Maquiavel pusera na sociedade. Todavia, tanto aqui como lá, o 

problema é o mesmo: como o poder surge para resolver a divisão e 

garantir a Cidade contra seu risco maior, a tirania? [...] A tirania é o 

instante no qual o poder perde seu lugar público para aderir às figuras 

empíricas de seus ocupantes. É nesse contexto que a tese democrática 

pode ser compreendida, não porque na democracia todos governam, 

nem porque todos estão representados, nem porque todos são súditos, 

governantes e cidadãos por direito, mas porque nela ninguém pode 

identificar-se com o próprio Poder. (CHAUI, 2011, p. 157). 

 

 Segundo Chaui (2011), a partir das reflexões de Aristóteles, é possível 

compreender que o problema da fundação política é um problema de justiça, pois o 

justo é o que igualiza os desiguais. Figura como o valor que cria o politicamente justo 

na democracia: a Liberdade. Nessa perspectiva filosófica, a justiça social, ou seja, o que 

a Cidade requer para permanecer coesa, depende da forma de justiça política. Embora 

os fatores econômicos sejam parte da coesão exigida e que determinam as questões 

políticas, a participação no poder também determina a distribuição econômica. 

Conforme Chaui, o pensamento moderno transformou a questão antiga da política 

passando da questão do justo para a questão direta acerca da natureza do poder político. 

A partir da perspectiva de Espinosa, que aponta para uma reflexão da política moderna, 
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é possível compreender que a distribuição do poder no interior da sociedade torna-se a 

medida para diferenciar os regimes políticos e, sobretudo, a medida para discernir no 

interior da sociedade quem é o seu inimigo, aquele que pode arruinar a coesão. Esse 

inimigo será reconhecido como o particular ou grupos de particulares que pretendam 

identificar-se com a soberania.  

Ao enfatizar os conceitos que balizam a questão filosófica da democracia, a 

Justiça, a Liberdade e a Igualdade, Chaui inclui uma discussão a partir do 

posicionamento marxista. Chaui (2011) considera haver uma transformação operada 

pelo materialismo histórico quando os temas que balizam a questão filosófica 

encontram como medida o Trabalho. Ao contrário de Espinosa, para quem a igualdade 

decorre da liberdade coletiva como medida da liberdade individual, para Marx, a 

igualdade social engendra a liberdade do indivíduo. Segundo Chaui (2011), o problema 

da articulação entre os pressupostos filosóficos de uma instituição democrática e o 

materialismo histórico, enquanto problema de uma sociedade histórica, remete à 

discussão da democracia como uma questão histórica. O trabalho corresponde à 

categoria-chave na fundação discursiva da política marxista, aliado ao anseio do alcance 

da justiça social. As críticas ao Capitalismo referem à abstração do trabalho individual, 

efetivado na forma-sujeito do operário.   

Se a questão sociológica acerca da democracia inclui debates acerca da atuação 

das instituições democráticas e as suas soluções institucionais para a inclusão 

socioeconômica, e a questão filosófica na Modernidade debate a natureza do Poder para 

a fundação justa da igualdade e da liberdade política em oposição à tirania; a questão 

histórica debate as condições em que ocorre o modo de produção de valores que 

determinam uma posse justa. Neste sentido, a crítica marxista contribui com uma 

reflexão sobre o economicismo, a prática que caracteriza o Capitalismo e descaracteriza 

os indivíduos ao transformar o seu trabalho em uma mercadoria, como o próprio 

produto de seu trabalho na produção de bens simbólicos.  

Quando fora liberta da escravidão, a comunidade de afro-brasileiros não recebeu 

indenização ou qualquer espécie de reparação e muito menos terras para assentar-se e 

buscar caminhos de prosperidade. O Samba foi uma tentativa de incorporar o negro à 

sociedade industrial e de consumo, principalmente como trabalhador. A divisão de 

poder burguesa propõe a desigualdade ao determinar os trabalhadores como produtores 

submetidos aos gerentes dos meios de produção. A crítica marxista propõe uma partilha 

equitável dos meios de produção como uma alternativa. De acordo com Chaui (2011), a 
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luta de classes é o próprio ser da sociedade capitalista e das sociedades históricas. A luta 

não pode ser reduzida aos aspectos econômicos da sociedade, pois, incluem alteridades 

entre as classes; entre a sociedade civil e o poder político; e entre o poder e o Estado, 

cuja alteridade determinante constitui-se como uma ideologia.   

Críticas que discutem a impossibilidade da existência de uma política 

efetivamente democrática ante o exercício totalitário do poder poderiam conduzir-nos a 

interpretações acerca da Ideologia praticada durante o governo de Getúlio Vargas. 

Interessa-nos, no entanto, concentrar-nos em interpretar as questões envolvidas sob o 

ponto de vista das políticas culturais. A partir das reflexões acerca da questão filosófica 

e histórica da democracia, analisamos a relação política estabelecida entre o produtor do 

Samba e os temas da Justiça, Liberdade e Trabalho.  

Os produtores de Samba e as suas comunidades constituíam cidadãos livres, 

desde que os negros foram libertos da escravidão pela Lei Áurea em 1888. Nos anos 

1930, houve um plano democratizante para inseri-los nas relações de produção da 

indústria cultural. Porém, a população confundida com a classe produtora do signo 

identitário nacional não desfrutava de uma equidade social, vivendo em péssimas 

condições de moradia, trabalhando em subempregos e marginalizada pelos seus traços 

étnicos, usos e costumes desde o tempo colonial. Promovidos como importantes 

produtores da Cultura Popular Brasileira, os negros continuavam na base das relações 

de produção econômica, reatualizando os efeitos de sentido da condição de que, 

mediante a sua força de trabalho, eles próprios correspondiam a mercadorias, como 

quando a sua etnia os determinava como escravos.  

 Ao criticar a racionalidade política da indústria cultural como técnica de 

produção, Adorno e Horkheimer (1947) conceberam as tecnologias da informação como 

um sistema descaracterizado do papel de representação estética. Citam o Cinema, o 

Rádio e as Revistas, e criticam a sua legitimidade como produtos culturais. De acordo 

com os pensadores: 

 

A verdade de que não passam de um negócio, eles a utilizam como 

uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente 

produzem. Eles se definem a si mesmos como indústrias, e cifras 

publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais suprimem toda 

dúvida quanto à necessidade social de seus produtos. Os interessados 

inclinam-se a dar uma explicação tecnológica da indústria cultural [...] 

O que não se diz é que o terreno no qual a técnica conquista seu poder 

sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes 

exercem sobre a sociedade. A racionalidade técnica hoje é a 

racionalidade da própria dominação. Ela é o carácter compulsivo da 
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sociedade alienada de si mesma. (ADORNO e HORKHEIMER, 1947, 

p. 57). 

 

 Para Adorno e Horkheimer (1947) a questão central quanto à técnica da indústria 

cultural pode ser criticada a partir das relações de produção. A padronização e a 

produção em série, ou seja, a manufatura dos bens culturais, sacrificaram o que fazia a 

diferença entre a lógica da obra e do sistema social, dada a função das técnicas de 

produção na economia vigente. Em síntese, a indústria cultural não produzia Cultura, 

mas mercadorias, criticada como uma função econômica e incapaz de produzir 

identidade.  

A democratização do rádio nos processos de comunicação, por exemplo, 

segundo Adorno e Horkheimer (1947), disseminava apenas um controle autoritário de 

uma agenda que desconsiderava a consciência individual. Conforme Adorno e 

Horkheimer, essa unidade implacável da indústria cultural atestava a unidade em 

formação política, determinada pelos diretores dos modos de produção nos diversos 

setores da economia e interdependentes entre si. As diferentes categorias dos produtos 

articulavam apenas a ilusão da concorrência e da possibilidade de escolha. O 

gerenciamento da indústria cultural, nesse sentido, estaria voltado apenas para o capital, 

encontrando-se aí a unidade que orientava e caracterizava o processo de produção, 

criticado como irracional. Adorno e Horkheimer (1947) descrevem que, além de 

negligenciar soluções para os problemas enfrentados pela sociedade, os produtos 

culturais ofereciam apenas clichês, invariantes e fixos. Criticaram o exercício de um 

controle ideológico.  

Adorno e Horkheimer (1947) descrevem que na Música, por exemplo, a 

estilização exigida pela indústria cultural buscava satisfazer um nacionalismo baseado 

numa compulsão pela linguagem cotidiana, utilizada pelas massas. A autonomia 

temática do produtor era obstruída pela política comercial das instituições que 

interferiam na produção da “mercadoria cultural”. Os pensadores identificaram a 

racionalidade da indústria cultural com a política liberal, uma prática que impõe um 

mecanismo dominante que exclui e torna impotente o pensamento e o conhecimento 

autônomo. Segundo Adorno e Horkheimer (1947), o capitalismo tardio havia criado 

uma nova polaridade que circunscrevia as relações sociais: a diversão. O trabalho 

figurava como uma condição material da participação no sistema, enquanto a diversão 

foi introduzida como um prolongamento do fundamento das relações de produção. De 

acordo com os pensadores: 
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[...] a felicidade burguesa não tem mais nenhuma ligação com o 

efeito calculável de seu próprio trabalho [...] A indústria só se 

interessa pelos homens como clientes e empregados e, de fato, 

reduziu a humanidade inteira, bem como cada um de seus 

elementos, a essa fórmula exaustiva. [...] Enquanto empregados, 

eles são lembrados da organização racional e exortados a se 

inserir nela com bom-senso. Enquanto clientes, verão o cinema 

e a imprensa demonstrar-lhes, com base em acontecimentos da 

vida privada das pessoas, a liberdade de escolha, que é o 

encanto do incompreendido. Objetos é que continuarão a ser em 

ambos os casos [...] A ideologia, assim reduzida a um discurso 

vago e descompromissado, nem por isso se torna mais 

transparente e, tampouco, mais fraca [...] funciona como 

instrumento da dominação. (ADORNO e HORKHEIMER, 

1947, p. 69). 

 

Conforme Adorno e Horkheimer (1947), a autoridade imposta pela indústria 

cultural iniciou-se com a integração fascista, dissolvendo e liquidando os aspectos 

trágicos da vida social numa falsa identidade da sociedade e do sujeito burgueses. 

Assim, a Arte assumia restritamente um caráter mercantil, pois, sem finalidade social 

era apenas um bem de consumo.  

Para uma crítica do mercado de bens simbólicos instituído pela indústria 

cultural, consideramos necessária a análise da representação da mercadoria. Acerca da 

mercadoria e os fundamentos da produção da sociedade, Marx (1977) descreveu que a 

riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se numa “imensa 

acumulação de mercadorias” e a mercadoria, considerada isoladamente, é a forma 

elementar dessa riqueza. Segundo Marx (1977), a utilidade de uma coisa faz dela um 

valor de uso, sempre determinada pelas propriedades materialmente inerentes à 

mercadoria. O valor de uso realiza-se somente com a utilização ou consumo da 

mercadoria. Constitui o conteúdo material da riqueza e, especificamente na sociedade 

capitalista, corresponde ao veículo material do valor de troca. Conforme Marx (1977), o 

valor da mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho empregada na sua 

produção, de forma que, na relação de permuta das mercadorias, o seu valor de troca 

revela-se independente de seu valor de uso. O trabalho humano é abstraído como 

produção de valor, criando dessa forma uma relação social. O filósofo descreve que: 

 

[...] a forma simples de valor da mercadoria é também a forma-

mercadoria elementar do produto do trabalho, coincidindo, portanto, o 

desenvolvimento de forma-mercadoria com o desenvolvimento da 

forma do valor [...] Evidencia-se que não é a troca que regula a 

magnitude do valor da mercadoria, mas, ao contrário, é a magnitude 

do valor da mercadoria que regula as relações de troca. (MARX, 1977, 

p. 71-73). 
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De acordo com Adorno e Horkheimer (1947), na medida em que a pretensão de 

utilizar a Arte tornou-se unânime na indústria cultural, foi delineado um deslocamento 

na estrutura econômica interna das mercadorias culturais. Aquilo que poderia chamar-se 

de valor de uso na recepção dos bens culturais foi substituído pelo valor de troca, no 

sentido de que a informação e o prestígio que um produto cultural poderia atribuir 

valiam mais do que dado conhecimento sobre as representações sociais. São os 

pressupostos de um Estado totalitário, que mediante a linguagem publicitária procedia 

na articulação das subjetividades. Os pensadores sintetizam a lógica economicista da 

indústria cultural: 

  
Tudo só tem valor na medida em que se pode trocá-lo, não na medida 

em que é algo em si mesmo. O valor de uso da Arte, seu ser, é 

considerado como um fetiche, e o fetiche, a avaliação social que é 

erroneamente entendida como hierarquia das obras de arte - torna-se 

seu único valor de uso, a única qualidade que elas desfrutam. É assim 

que o carácter mercantil da Arte se desfaz ao se realizar 

completamente. Ela é um gênero de mercadorias, preparadas, 

computadas, assimiladas à produção industrial, compráveis e 

fungíveis [...] A eliminação do privilégio da cultura pela venda em 

liquidação dos bens culturais não introduz as massas nas áreas de que 

eram antes excluídas, mas serve, ao contrário, nas condições sociais 

existentes, justamente para a decadência da cultura e para o progresso 

da incoerência bárbara. (ADORNO e HORKHEIMER, 1947, p. 75-

76).  

 

Conforme Marx (1977), o valor de uma mercadoria só adquire expressão geral 

pela totalidade de suas relações sociais, porque essa materialidade corresponde à 

“existência social” delas. A forma do valor, portanto, deve possuir validade social para 

ser reconhecida. De acordo com Marx (1977), a sutileza que recobre o caráter da 

mercadoria, todavia, não provém do seu valor de uso, tampouco dos fatores 

determinantes do valor. O caráter secreto da mercadoria advém de sua própria forma, no 

sentido de que o processo de produção assume uma forma de relação social. Na 

abstração da força humana de trabalho como quantidade de valor dos produtos do 

trabalho, a mercadoria encobre as características sociais do próprio trabalho em termos 

do esforço cognitivo.  

A crítica central de Marx (1977) encontra-se na descrição dos fundamentos da 

produção que tornam a mercadoria um fetiche que corresponde à forma fundamental do 

modo de produção capitalista. A forma simbólica da mercadoria dissimula o 

deslocamento da relação social entre os trabalhos concretos dos produtores à margem do 
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processo de produção. O filósofo descreve que a mercadoria cria a ilusão de que o 

trabalho configura-se como uma característica material e propriedade social inerente aos 

produtos do trabalho. Assim, de acordo com Marx, a forma-mercadoria e a relação de 

valor entre os produtos do trabalho assumem um caráter social que desnaturaliza a 

relação social entre indivíduos, tornando natural que as relações sejam entre coisas que 

possam ser valorizadas como úteis, manufaturadas e trocadas no mercado. Segundo 

Marx (1977), a consciência burguesa e a mercadoria como um fetiche simulam uma 

formação social em que o processo de produção domina o homem e não o homem o 

processo de produção, sendo necessário para o desempenho das relações sociais que o 

indivíduo seja capaz de executar algum trabalho considerado produtivo ao ser somado 

para contribuir com o acúmulo de riquezas da sociedade.  

Conforme Adorno e Horkheimer (1947), a indústria cultural assumiu a herança 

civilizatória da democracia mercantil, que introduziu técnicas que retiraram da 

linguagem o laço com a realidade ao naturalizar práticas artificiais de identificação e 

articulação cultural. Atributos exteriores à construção da subjetividade passaram a 

mediar as relações sociais balizadas pela lógica de cotação de mercadorias. De acordo 

com Adorno e Horkheimer, a liberdade de escolha da ideologia da indústria cultural, 

que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade 

de escolher o que é sempre o mesmo: uma mimese compulsiva de uma consciência 

alienante. 

A incorporação do Samba à história da produção cultural do Brasil é criticada 

pela sua política economicista e decorrente exploração de um elemento da Cultura Afro-

brasileira como uma mercadoria, descaracterizando a memória e a identidade desse 

complexo antropognóstico. Mediado como uma tecnologia do imaginário, o gênero 

musical de matriz africana foi articulado como uma tecnologia de controle ao 

disseminar uma identificação engendrada pelo Aparelho de Estado. Em meio a essa 

paisagem, parte da memória e da identidade herdadas de Povos de Tradições de Matriz 

Africana cristalizou-se como componente da memória coletiva do povo brasileiro, 

atualizada como uma tradição que permanece reproduzida nos dias correntes. 

As prerrogativas legais advindas de políticas públicas contra o racismo e as 

políticas afirmativas introduzidas delineiam um novo relevo para a Cultura Brasileira. 

Articulado como uma tecnologia da crença por sujeitos influenciados pela Cultura Afro-

brasileira, o Samba conservou mediante inúmeras composições a sua unidade e a sua 

legitimidade como representação estética de afrodescendentes, principalmente após os 
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anos 1960. O Samba serve como referência para outros gêneros da Música Popular 

Brasileira, como forma de resistência política e cultural. Assim, fora transformado numa 

tecnologia da inteligência. O sucesso de composições fiéis ao ritmo e à oralidade 

herdada dos Povos de Tradições de Matriz Africana comercializados no Brasil, a 

criação de instrumentos musicais de percussão pelas Escolas de Samba, como o surdo, a 

cuíca e o tamborim e a disseminação de enunciados que exaltam a religiosidade afro-

brasileira figuram como narrativas de resistência cultural e afirmação identitária.  

A valorização cultural de pratos da culinária afro-brasileira e da mulata, além de 

festividades das religiões afro-brasileiras, mediada pelos sambas nos anos 1930, 

também demarcaram uma linguagem territorial de resistência e afirmação identitária. 

Representaram a gestação de um corpo afro-brasileiro cuja materialidade simbólica 

deixava de reverberar sentidos da órbita semântica da imundície e miséria, naturalizados 

como características de indivíduos involuntariamente aglomerados em senzalas. 

Todavia, a promoção das delícias, beldades e fé, consideradas como pitorescas ou 

exóticas e propiciadas pela presença de negros no Brasil, fora aproveitada como 

discurso somente pela indústria do turismo, posteriormente. Assim, outra vez, há a 

articulação de práticas exploratórias de elementos idiossincráticos da Cultura Afro-

brasileira e de indivíduos como mercadoria, seja na gastronomia, no turismo religioso 

ou até mesmo mediante a prostituição. 

Nos termos da Linguística, a mestiçagem pode ser compreendida como um 

intradiscurso
 

 que nomeou uma identidade na Cultura Popular Brasileira. Como 

definimos em nosso referencial teórico, conforme Courtine (2009), o intradiscurso 

corresponde ao nível da formulação discursiva, à estratégia argumentativa. O 

intradiscurso aparece como o lugar onde realiza-se a sequência dos elementos do saber, 

onde o desnivelamento interdiscursivo é linearizado numa superfície única de 

enunciações articuladas. Segundo Courtine (2009), o intradiscurso constitui o lugar 

onde o imaginário materializa o signo no discursivo, ou seja, onde o enunciador é 

produzido na enunciação como interiorização da exterioridade do enunciável.  

Como um sintagma nominal em enunciados acerca da identidade cultural, a 

baianidade foi articulada a partir da proposição de que o modo de vida das comunidades 

negras superava as representações do modo de vida urbano de influência europeia como 

um argumento em afinidade com a Cultura Popular Brasileira. Disseminada por meio da 

política da democracia racial, a mestiçagem sintetizava um elo na cadeia discursiva e 

um tópos discursivo, materializado discursivamente na palavra “mulata”, por exemplo. 
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A baianidade, marcada como uma conotação da interface entre a africanidade e a 

brasilidade, constituiu-se como um efeito de sentido metafórico da identidade nacional, 

um símbolo: uma metáfora do saber que reivindicava o status de memória 

antropognóstica em dialética com a metáfora do saber com dominante materializada em 

nosso tópos discursivo da discriminação racial.   

 Ao promover as origens do Samba, no momento em que este tornou-se um 

gênero musical genuinamente brasileiro de maior apelo popular, o Aparelho de Estado, 

na presidência de Getúlio Vargas, produziu uma Ideologia autenticada como discurso 

nos Aparelhos Ideológicos de Estado. Mobilizou a luta de classes no Aparelho da 

Informação por meio do Rádio, Jornais e Revistas; e da Cultura por meio do Cinema e 

da Música. O cerne de nossas questões refere ao fato de que o discurso da democracia 

racial não impôs táticas de repressão à discriminação racial, tampouco instituiu uma 

pedagogia. O respeito às diferenças dos elementos idiossincráticos herdados de Povos 

de Matriz Africana não afirmou-se como uma Ideologia dominante. O Samba instituído 

como um signo identitário materializou uma forma-sujeito cujo efeito metafórico 

demarcou uma linguagem territorial a partir dos anos 1930 no Brasil, relacionada a 

formações discursivas que se serviram da fantasia, do lirismo e de estereótipos.  

 Os estereótipos, como impressões inteligíveis, dependem da percepção 

preservada de uma consciência que os denomine como estímulos do espírito. Produzem 

efeito de sentido mediante a metáfora do indivíduo. Conforme Lisboa Júnior (1990), 

desde a primeira fase de implantação da indústria fonográfica no Brasil, houve uma 

presença significativa de discos gravados referentes à Bahia ou a temas baianos. A 

preferência adensou-se a partir da segunda metade dos anos 1930, caracterizando uma 

fase importante da maturidade da Música Popular Brasileira como um dos maiores 

recursos dos meios de produção cultural do país. Segundo Mariano (2009), no 

imaginário popular há signos que descrevem uma peculiar inteligência física atribuída 

aos baianos, uma notável habilidade corporal para a dança e para o sexo. Primeiramente, 

esse desempenho caracterizou as mulheres e em décadas subsequentes os homens, 

principalmente os percussionistas. Trata-se de uma invenção do que compreendemos 

como a baianidade: 

 

Um conceito que pode indicar um caminho para a compreensão do 

que esta habilidade representa é a noção de talento artístico. Na 

verdade, essa ideia, que alimenta bordões como ‘Baiano não nasce, 

estreia’, provém da crença de que a criatividade e a expressividade 

estariam presentes no próprio cotidiano das pessoas: no ato de 
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cozinhar, na forma de vestir-se, no jeito de falar e até no modo de 

trabalhar, já que várias profissões foram poeticamente retratadas nas 

canções e na literatura, como os pescadores, as cozinheiras, as 

vendedoras de rua, os estivadores, as prostitutas, os fazendeiros e os 

escravos. Aqui, o âmbito observado especialmente será o aspecto 

físico, tema muito citado pelos compositores como exemplo dessa 

capacidade criativa, expressiva e de sedução. (MARIANO, 2009, p. 

59-60). 

 

 Segundo Lisboa Júnior (1990), em 1936, o samba-batuque No tabuleiro da 

baiana, composto por Ary Barroso e interpretado e consagrado originalmente por Déo 

Maia
51

 e Grande Otelo
52

, forjava um clássico da Música Popular Brasileira. A canção 

também foi gravada com sucesso por Carmen Miranda e Luiz Barbosa
53

.  

 

No tabuleiro da baiana tem:/ Vatapá, oi, carurú, mugunzá, oi, tem 

umbu pra Ioiô/ Se eu pedir você me dá o seu coração/ Seu amor de 

Iaiá?/ No coração da baiana tem:/ Sedução, oi, cangerê, ilusão, oi, 

Candomblé pra você/ Juro por Deus, pelo Senhor do Bonfim/ Quero 

você, baianinha, inteirinha pra mim/ E depois, o que será de nós dois?/ 

Seu amor é tão fugaz, enganador/ Mentirosa/ Tudo já fiz, fui até num 

canjerê/ Pra ser feliz/ Meus trapinhos juntei com você/ E depois vai 

ser mais uma ilusão/ No amor quem governa é o coração. (BARROSO, 

1936)
54

.  
 

 A partir de Moura [1999a] e Sodré [1979], Mariano (2009) descreve que a 

presença dos ícones baianos foi fundamental na construção imagética de Brasil 

veiculada pela mídia a partir dos anos 1920, o que se acentuou durante a ditadura 

instituída em 1937, no aparelho administrado pelo presidente Getúlio Vargas. A Bahia 

foi referendada como uma espécie de “mãe preta da pátria”. Segundo Mariano (2009, p. 

60), ante a Cultura Ocidental, o Samba desempenhou o papel de inscrever uma 

inequívoca demonstração de resistência ao imperativo social escravagista “de redução 

do corpo negro a uma máquina produtiva e como uma afirmação de continuidade do 

universo cultural africano”. Em suma, uma corrente artística de resistência cultural e 

afirmação identitária. 

 Destacamos que a baianidade, a partir dos anos 1935, significou a brasilidade e a 

resistência identitária da Cultura Afro-brasileira. Veremos em que termos. A baianidade 

                                                           
51

 [1915- ] cantora, compositora, atriz e vedete do teatro de revistas, 
52

 Sebastião Bernardes de Souza Prata [1915-1993] foi ator, comediante, cantor, escritor e compositor 

brasileiro. Grande artista de cassinos cariocas e do chamado teatro de revista. Participou de diversos 

filmes brasileiros de sucesso, entre os quais as famosas comédias nas décadas de 1940 e 1950, que 

estrelou em parceria com o cômico Oscarito, e a versão cinematográfica de Macunaíma, realizada em 

1969. 
53

 Luís dos Santos Barbosa, [1910-1938] foi um músico brasileiro. Destacou-se no meio radiofônico 

musical dos anos 1930 por sua bossa e depois por ser o primeiro a usar o chapéu como pandeiro  
54

 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=z2okK3HE8Jc>. Acesso em 19 de jun. 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cassino
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dia
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscarito
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constituiu-se como uma materialidade do inteligível da identidade nacional, uma 

percepção preservada de uma consciência que denominava os estímulos do espírito 

ultranacionalista. Expressava-se como a síntese da vitalidade do povo brasileiro. No 

universo simbólico acessado mediante uma memória discursiva e os seus efeitos de 

interdiscurso encadeados como pré-construído de uma linguagem territorial, sintagmas 

referentes à cultura baiana ganharam conotação como nomes que denotavam o espírito 

nacional. Esse processo marca o que compreendemos como uma metáfora do 

indivíduo/ente político.   

 A ocupação de um território narrativo, ou seja, a prática de um posicionamento 

discursivo que produza efeito de sentido é uma condição da existência histórica do 

indivíduo. Procuramos demonstrar como a metáfora do indivíduo político concebeu a 

formação do corpo condicionado, da forma-sujeito. O corpo que serviu como referência 

no espelhamento para a forma-sujeito do povo brasileiro nos anos 1930 foi o Aparelho 

de Estado que, conforme Dutra (2012), instituiu como política um projeto de sociedade 

com pressupostos totalitários, uma forma de governo incompatível com o exercício da 

democracia.   

As referências imagéticas inscritas como signos no Aparelho de Estado 

constituíram uma realidade concreta e objetiva da política do corpo, enquanto o Samba 

e a baianidade, isoladamente, constituíram-se como um corpo virtual, uma encenação 

cultural. Foram cristalizados imaginários em valências semânticas distintas, 

introduzindo posições discursivas com status diferenciados e dinâmicos na Ideologia. 

Contudo, embora o modo de vida herdado de Povos de Matriz Africana não fosse uma 

prática cultural da ideologia com dominante, a sua encenação foi perpetuada como um 

estatuto na indústria do entretenimento, presente nos correntes dias. Assim consolidou-

se a exploração mercadológica da Cultura Afro-brasileira como uma Ideologia.  

O pré-construído que está na base do discurso da baianidade/mestiçagem como 

um símbolo de brasilidade, originou-se de processos de políticas espaciais do corpo. A 

indústria cultural, domínio do corpo denominado como a forma-sujeito do povo 

brasileiro, condicionou a imagem dessa nacionalidade a um estereótipo, a partir de um 

conceito que definiria um saber acerca da Cultura Popular Brasileira como uma 

mercadoria cultural. Ao pressupormos que a forma-sujeito do povo brasileiro forjada 

nos anos 1930 corresponde a uma lógica economicista, demarcamos que um 

determinado interdiscurso patriótico realizou a metáfora do indivíduo ao atribuir-lhe 

memória, percepções inteligíveis para que houvesse a materialidade de um efeito 
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metafórico que transpareceu como intradiscurso, significado por um valor simbólico 

latente num quadro pré-discursivo. 

O estudo sobre o tema proposto torna-se pertinente às discussões e prerrogativas 

legais que legitimam a necessidade de salvaguardar a memória e identidade afro-

brasileira como uma política pública. O grupo autodenominado como afrodescendente 

tem articulado ações populares, movimentos políticos e culturais. Reivindica uma 

postura do Estado que lhe assegure igualdade ante toda a população brasileira, reagindo 

às discriminações e exclusões que sofre mediante a resistência e afirmação identitária. 

Apesar de ter sido instituída como uma política nacional nos anos 1930, a democracia 

racial é discutida por acadêmicos e militantes como uma agenda e, infelizmente, não 

como uma realidade dos correntes dias. O Samba identificado como um signo da 

produção cultural que representa qualquer cidadão brasileiro demarcou uma contradição 

social, pois, há quem diga que o negro/afrodescendente, no Brasil, não é respeitado de 

forma digna, compreendendo como algo inferior toda a sua linguagem. Desde os 

primeiros anos da constituição dessa República, a reprodução de signos da linguagem 

afro-brasileira enfrenta restrições. Siqueira descreve que: 

   

Nas primeiras décadas da República, a organização administrativa e 

burocrática do Estado e um progresso industrial fizeram surgir 

camadas médias urbanas, para a qual montou-se uma indústria de 

divertimento e informação com casas de espetáculos, peças teatrais e 

outras formas de atividade. Essa ‘classe média’, desprovida de formas 

musicais próprias, tem nos ritmos da música negra sua principal fonte 

de extrapolação corpórea, dentre os quais o Maxixe foi um dos 

principais exemplos. Este tomou outros nomes, como Tango, Tango 

brasileiro, Tanguinho, pela forte rejeição de sua negritude, 

caracterizando um processo de negação do papel criador do negro na 

cultura brasileira, com um consequente desenegrecimento do samba. 

(SIQUEIRA, 2012, p. 166). 

 

A militância em torno de políticas afirmativas articula linguagens e tecnologias 

em busca de uma democracia efetiva. A morosidade de políticas culturais inclusivas, 

somada às práticas de discriminação, reflete a necessidade de intervenção do Aparelho 

Jurídico nas relações inter-raciais. Tipificada como uma contravenção penal em 1951, 

quando foi promulgada a Lei nº 1390, conhecida como Lei Afonso Arinos, a 

discriminação racial foi criminalizada apenas muito posteriormente, através da Lei nº 

7716 de 1989. O crime de injúria racial foi incluído no Art. 140 do Código Penal 

Brasileiro através da Lei nº 9.459 de 1997.  
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A Cultura Afro-brasileira foi mencionada em texto constitucional como parte da 

Cultura produzida no Brasil somente a partir da promulgação da Constituição Federal 

de 1988. Somente com o advento da Lei nº 10639 de 2003, oficialmente, a História e a 

Cultura Afro-brasileira passaram a compor o conteúdo programático dos ensinos 

fundamental e médio no Brasil. O Estatuto da Igualdade Racial, promulgado como a 

Lei nº 12.288 de 2010, tem por objetivo o combate às desigualdades resultantes do 

racismo, formulando políticas afirmativas destinadas a promover a integração social da 

população negra, e combater os fatores de marginalização, dentre outros. Criada pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Comissão Nacional da 

Verdade da Escravidão, com cerimônia de posse realizada em 07 de fevereiro de 2015, 

tem por objetivo o resgate da história da exploração da população negra no Brasil. 

Busca analisar as barbaridades cometidas por senhores de escravos, visando formular 

sugestões de políticas públicas e ações afirmativas para construir uma igualdade plena 

no Brasil. O nosso retrospecto justifica as críticas quanto à inscrição do Samba e de 

sambistas como uma mercadoria, sem a articulação de outra ideologia que não fosse a 

economicista.  

Para que a inclusão da Cultura de Povos de Tradições de Matriz Africana 

pudesse ser naturalizada como uma prática pedagógica, desde os anos 1930, seria 

necessário incluir esse complexo como objeto de conhecimento nas instituições 

escolares. Assim, a produção cultural afro-brasileira poderia ser legitimada como uma 

forma de erudição, no mercado de bens simbólicos. Todavia, como descrevemos, o 

Aparelho de Estado, ramificado em instituições que formavam o corpo político 

nacional, voltava as suas atenções para a manutenção da formação da sociedade 

dominante, que balizava os seus dogmas em paradigmas europeus e norte-americanos. 

Preocupava-se com a coesão da ordem capitalista e negligenciava políticas públicas. 

Uma pedagogia da democracia racial, aliada a políticas democratizantes, articularia as 

relações de produção com a inscrição de práticas de políticas culturais de maior eficácia, 

como sugerem as políticas afirmativas. Essa articulação depende da gerência das 

instituições que analisamos como Aparelhos Ideológicos de Estado. Destacamos a 

emergência das articulações políticas seguindo prerrogativas do Aparelho Jurídico. 

De acordo com Chaui (1980, p. 35), através do Direito, o Estado aparece como 

legal, ou seja, como “Estado de direito”. “O papel do Direito ou das leis é o de fazer 

com que a dominação não seja tida como uma violência, mas como legal, e por ser legal 

e não violenta deve ser aceita”. Segundo a filósofa, a lei é direito para o dominante e 
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dever para o dominado. Se o Estado e o Direito fossem percebidos nessa sua realidade 

real, isto é, como instrumentos para o exercício consentido da violência, não seriam 

respeitados e os dominados se revoltariam contra o Aparelho Jurídico. De acordo com a 

filósofa: 

 

A função da ideologia consiste em impedir essa revolta fazendo com 

que o legal apareça para os homens como legítimo, isto é, como justo 

e bom. Assim, a ideologia substitui a realidade do Estado pela ideia do 

Estado - ou seja, a dominação de uma classe é substituída pela ideia de 

interesse geral encarnado pelo Estado. E substitui a realidade do 

Direito pela ideia do Direito - ou seja, a dominação de uma classe por 

meio das leis é substituída pela representação ou ideias dessas leis 

como legítimas, justas, boas e válidas para todos [...] A ideologia 

resulta da prática social, nasce da atividade social dos homens no 

momento em que estes representam para si mesmos essa atividade, e 

vimos que essa representação é sempre necessariamente invertida. O 

que ocorre, porém, é o seguinte processo: as diferentes classes sociais 

representam para si mesmas o seu modo de existência tal como é 

vivido diretamente por elas, de sorte que as representações ou ideias 

(todas elas invertidas) diferem segundo as classes e segundo as 

experiências que cada uma delas tem de sua existência nas relações de 

produção. No entanto, as ideias dominantes em uma sociedade numa 

época determinada não são todas as ideias existentes nessa sociedade, 

mas serão apenas as ideias da classe dominante dessa sociedade nessa 

época. (CHAUI, 1980, p. 35, grifos da autora). 

 

De acordo com Althusser (1980), a reprodução das relações de produção é, em 

grande parte, assegurada pelo exercício do poder de Estado nos Aparelhos de Estado, no 

Aparelho (repressivo) de Estado e nos Aparelhos Ideológicos de Estado. O papel do 

Aparelho (repressivo) de Estado consiste essencialmente, enquanto aparelho repressivo, 

em assegurar pela força, física ou não, as condições políticas da reprodução das relações 

de produção que são, em última análise, relações de exploração. Segundo Althusser 

(1980), o Aparelho de Estado contribui largamente para reproduzir a ele próprio, assim 

como assegura pela repressão as condições políticas do exercício dos Aparelhos 

Ideológicos de Estado. São os Aparelhos Ideológicos de Estado que asseguram, de fato, 

a própria reprodução das relações de produção, “escudados” no Aparelho Repressivo de 

Estado. Por intermédio da ideologia dominante que é assegurada a “harmonia”, por 

vezes precária, entre o Aparelho Repressivo de Estado e os Aparelhos Ideológicos de 

Estado, e entre os diferentes Aparelhos Ideológicos de Estado. Segundo o filósofo: 

 

Todos os Aparelhos Ideológicos de Estado, sejam eles quais forem, 

concorrem para um mesmo resultado: a reprodução das relações de 

produção, isto é, das relações de exploração capitalistas [...] sujeitando 

os indivíduos à ideologia política de Estado, a ideologia ‘democrática’ 
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[...] Contudo, nesse concerto, há um Aparelho Ideológico de Estado 

que desempenha incontestavelmente o papel dominante, embora nem 

sempre se preste muita atenção [...] Trata-se da Escola. 

(ALTHUSSER, 1980, p. 62-64). 

 

 Segundo Althusser (1980), através da aprendizagem de alguns saberes práticos, 

envolvidos na inculcação massiva da ideologia da classe dominante, são reproduzidas as 

relações de produção de uma formação social capitalista, ou seja, as relações de 

explorados com exploradores e de exploradores com explorados. Os mecanismos que 

reproduzem o regime capitalista são naturalmente envolvidos e dissimulados por uma 

ideologia da Escola universalmente reinante, porque corresponde a uma das formas 

essenciais da ideologia burguesa dominante. O Aparelho Escolar qualifica profissionais 

e mantém as condições de reprodução das relações de produção.  

 Segundo Bourdieu (2007), na medida em que opera através de uma relação de 

comunicação, a ação pedagógica visa inculcar a cultura dominante e não pode furtar-se, 

nem mesmo parcialmente, às leis gerais de transmissão cultural segundo as quais a 

apropriação, depende de posse prévia dos instrumentos apropriação apenas à medida 

que fornece explícita e expressamente, instrumentos indispensáveis, porém, distribuídos 

de forma desigual na sociedade. Há um monopólio da classe dominante no que refere ao 

aprendizado. Um pensador participa de sua sociedade e de sua época, primeiramente, 

através de um inconsciente cultural, captado por intermédio de suas aprendizagens 

intelectuais, mais especificamente pela sua aprendizagem escolar. 

 Ironicamente, a Lei nº 10639 de 2003 encontra dificuldades para naturalizar a 

inclusão da História e Cultura Afro-brasileira na História Geral do Brasil, ante a 

reprodução de episódios históricos que narram exclusivamente articulações para que 

fossem asseguradas as políticas de colonização no Brasil, incluindo a subalternização de 

Povos Ameríndios e de Tradições de Matriz Africana. A exclusão do real trajeto 

existencial desses grupos dos processos da educação do povo brasileiro contribui para a 

alienação cultural e contradizem o discurso de democracia racial. Silenciam as 

possibilidades de que, numa democracia efetiva, esses grupos possam protagonizar suas 

verdadeiras identidades, despidas de máscaras da ideologia dominante no sistema 

escravocrata e colonial.  

Conforme Le Goff: 

 

Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 

grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 

dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e 
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os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 

manipulação da memória coletiva. (LE GOFF, 1990, p. 426). 
 

Segundo Chaui (2011), através da ideia de Organização do real, o saber e a ação 

encontram-se consubstancializados e nela os agentes sociais encontram-se fixados pelos 

tipos de relações que lhes são possíveis manterem entre si, assim como também 

encontrar pré-traçadas as formas de suas ações e da corporação. De acordo com a 

filósofa: 

 

A identidade de cada sujeito lhe é dada a parar do lugar que ocupa na 

Organização a partir do saber que a Organização julga possuir sobre 

ele. A Organização e o modelo são os signos de uma mesma 

racionalização em si e para si do social que o mundo imediatamente 

dado é opaco e ininteligível, bastando, porém, que a ciência estenda 

sobre ele suas redes conceituais para que a transparência e a 

inteligibilidade o perpassem de ponta a ponta, de sorte que saber e 

realidade tornam-se coextensivos. (CHAUI, 2011, p. 59-60) 

  

De acordo com Dutra (2012), a percepção e a representação da sociedade podem 

ser compreendidas de forma clara se as organizações e instituições sociais, família, 

escola, empresas, partidos, associações e etc., são pensadas como o lugar privilegiado 

que o imaginário encontra na luta pelo reconhecimento. A historiadora pontua que: 

 

No temor da desfiguração da identidade e na procura da identidade 

social e da afirmação de uma unidade compacta, as organizações dão 

aos indivíduos a segurança da definição de seu papel, de seu estatuto, 

e a referência das normas e das interdições. Enfim, vão lhes dar 

elementos de identidade social e princípios para uma conduta coletiva 

[...] O indivíduo se identifica com o poder total da organização e seu 

desejo de onipotência vai ser realizado através da criação de um 

objeto comum que todos devem amar, com o qual devem se identificar 

e em seu nome se submeterem - objeto este que, no nosso caso em 

estudo, é a pátria [...] se a pátria é o objeto comum do desejo, o 

trabalho será o ideal comum, o valor dominante para o qual vão 

concorrer todas as condutas individuais. (DUTRA, 2012, p. 30-31). 

  

O Samba hoje vive resignado ao Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, não 

contemplando o mesmo sucesso dos anos 1930 ou 1980 e 1990. DaMatta (1997) 

classifica o Carnaval como um ritual nacional, porque é um rito fundado na 

possibilidade de dramatizar valores globais, críticos e abrangentes da nossa sociedade. 

Implica sempre um esquecimento ou abandono do trabalho, configurando um feriado 

nacional, ajudando a construir e cristalizar uma identidade nacional abrangente. Trata-se 

de um acontecimento extraordinário construído pela e para a sociedade, um momento 

em que a sociedade se descentraliza. A teatralização permite a transmutação do pobre 
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em nobre. O Carnaval é o mundo da conjunção e da metáfora, tratando-se de um rito 

informal que cria uma comunidade dividida em classes e segmentos. Conforme 

DaMatta: 

 

Como consequência, as fantasias carnavalescas criam um campo 

social de encontro, de mediação e de polissemia social, pois, não 

obstante as diferenças e incompatibilidades desses papéis 

representados graficamente pelas vestes, todos estão aqui para 

‘brincar’. E brincar significa literalmente ‘colocar brincos’, isto é, 

unir-se, suspender as fronteiras que individualizam e 

compartimentalizam grupos, categorias e pessoas. Os costumes 

carnavalescos ajudam a criar um mundo de mediação, encontro e 

compensação moral. Engendram um campo social cosmopolita e 

universal, polissêmico por excelência. (DAMATTA, 1997, p. 62-63, 

grifos do autor).  

 

No carnaval, segundo DaMatta (1997), é utilizada uma forma musical vinda de 

baixo, o Samba, como forma ideal, mas não exclusiva, de relacionamento social: 

 

Essa forma musical, que segundo a nossa mitologia nasceu nas áreas 

fronteiriças da sociedade brasileira - nos seus porões e senzalas, nas 

favelas em meio a pobreza dos negros e miseráveis habitantes - torna-

se a forma mais generalizada da música. O mundo não só se torna 

musicável como é também dominado pelas formas mais baixas dessa 

musicalidade. Ela não é feita da música popular que, frequentemente, 

aciona temas clássicos do mundo ocidental, como o amor e o 

individualismo sem o qual ele não é possível. Ao contrário, no samba, 

o mundo é cantado de forma coletiva, com os temas da malandragem, 

da escravidão e da nobreza, da mitologia e das comidas mágicas – as 

comidas afro-brasileiras. Outro tema frequente é a visão da história do 

Brasil como uma história natural da mistura das três raças (o negro, o 

índio e o branco). Tudo assim na ideologia popular é ‘natural’, porque 

dependente da ordenação infra-estrutural dessas três raças cósmicas e 

primordiais. O samba, como tudo que vem de baixo, adquire uma aura 

sedutora e abrangente. Tanto o samba quanto os grupos de carnaval 

(sobretudo as escolas de samba) estão voltados para cima, na busca da 

conversão, aprovação e legitimação dos segmentos superiores da 

sociedade. Assim o sistema se integra também nesse nível, quando a 

sociedade se individualiza. Pois agora, dividida em grupos bem 

visíveis, ela se integra novamente adotando como forma generalizável 

e universal tudo o que nasceu embaixo. (DAMATTA, 1997, p. 143-

144, grifos do autor). 

 

A aceitação esporádica do Samba como um elo entre as diferentes culturas no 

Brasil, principalmente entre a música erudita e a cultura popular, não significa que 

exista no Brasil um multiculturalismo, mas uma multiculturalidade. Segundo Sansone 

(2003) como no caso do modernismo e da modernidade, existe uma diferença entre 

multiculturalismo e multiculturalidade: 
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O primeiro é o ideal de nacionalidade futura; a segunda é um dado que 

pode existir, como em algumas camadas sociais brasileiras, sem o 

multiculturalismo. Pode haver práticas multiculturais sem teorias ou 

consciência da multiculturalidade. Às vezes, a multiculturalidade se dá 

de forma autônoma, em que não é preciso teorizar as tradições 

culturais e a manutenção da diversidade cultural. É quando nos 

deparamos com o fenômeno que alguns chamam de sincretismo - e 

que Fernando Ortiz e seu contemporâneo Gilberto Freyre chamaram 

de “hibridez” - formas de multiculturalidade em áreas de tolerância e 

espaços liminares. Nas camadas populares brasileiras, isso não 

acontece nos moldes que os intelectuais querem, mas de forma muito 

mais cacofônica e confusa, menos apolínea. (SANSONE, 2003, p. 

549-550). 

  

  Conforme Sansone (2007) as ações afirmativas em conjunto com as lutas contra 

as desigualdades e resistência cultural são os primeiros passos para levar a sociedade 

brasileira para uma intervenção multicultural, rumo a uma efetiva diversidade 

empoderada. Cita a Lei 10639 de 2003 como a ação mais próxima de se buscar a 

diversidade no espaço acadêmico, aliada às cotas com bolsas de estudos. 

Gilroy (2001) questiona os discursos diaspóricos numa dimensão continental que 

denomina como “Atlântico Negro”, formado pelo fluxo emigratório de negros entre a 

Inglaterra, o Caribe, a América do Norte e a África, mas que podemos incluir, 

paralelamente, o Brasil. Gilroy sentencia que os discursos políticos enraizados em 

pilares como raça, etnia e nação podem se constituir como mitos, no sentido de 

propiciar uma igualdade. Isto ocorre porque esses pilares discursivos engendram 

imaginários dispostos em pares antitéticos como homem preto e homem branco. Gilroy 

descreve a música negra como uma narrativa insurgente e que articula discursivamente 

uma contracultura. Gilroy (2001) denomina a música negra como uma contracultura, 

produção e expressão de uma "transvalorização de todos os valores", abafada pela 

história do terror racial nas Américas. O crítico cultural considera que a sua acuidade 

crítica inclui, mas também supera, o anticapitalismo, subjugando, na verdade, o 

capitalismo racial. Articula uma política de realização em torno de demandas por metas 

como a justiça não racializada e a organização racional dos processos produtivos. 

Segundo Gilroy, a questão de como as utopias são concebidas é mais complexa, 

principalmente porque elas insistem continuamente em fugir ao alcance do meramente 

linguístico, textual e discursivo. De acordo com o crítico: 

 

A invocação da utopia referencia aquilo que, conforme a sugestiva 

indicação de Seyla Benhabib, proponho chamar de política da 

transfiguração. Esta política enfatiza o surgimento de desejos, relações 
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sociais e modos de associação qualitativamente novos no âmbito da 

comunidade racial de interpretação e resistência e também entre esse 

grupo e seus opressores do passado. Ela aponta especificamente para a 

formação de uma comunidade de necessidades e solidariedade, que é 

magicamente tornada audível na música em si e palpável nas relações 

sociais de sua utilidade e reprodução culturais [...] Os sinais 

voluntariamente adulterados que traem a política decididamente 

utópica da transfiguração, portanto, transcendem parcialmente a 

modernidade, construindo tanto um passado imaginário antimoderno 

como um vir-a-ser pós-moderno. Não se trata de um contradiscurso 

mas de uma contracultura que reconstrói desafiadoramente sua própria 

genealogia crítica, intelectual e moral em uma esfera pública 

parcialmente oculta e inteiramente sua. A política da transfiguração, 

portanto, revela as fissuras internas ocultas no conceito de 

modernidade. (GILROY, 2001, p. 96). 

 

 Gilroy (2001, p. 97) define que a política da realização em geral se contenta em 

jogar a racionalidade ocidental em seu próprio campo. “Ela necessita de uma orientação 

hermenêutica que possa assimilar o semíótico, o verbal e o textual”. A política da 

transfiguração empenha-se na busca do sublime, esforçando-se em uma utópica 

necessidade de para repetir o irrepetíve1, apresentar o inapresentável. “Seu foco 

hermenêutico um tanto diferente avança para o mimético, o dramático e o 

performativo”. 

Ao propor uma releitura da cultura negra ante a sua exclusão e unificação em 

torno de discursos que constroem uma fraternidade étnica, ora nacionalista, ora 

absolutista nacionalista, Gilroy (2001, p. 98) propõe que essa contracultura seja 

repensada não só como uma sucessão de tropos e gêneros literários, “mas como um 

discurso filosófico que rejeita a separação moderna, ocidental, de ética e estética, 

cultura e política”. Segundo o crítico: 

 

 O ensinamento tradicional da ética e da politica - filosofia prática - 

chegou ao fim algum tempo atrás, ainda que suas agonias de morte 

sejam prolongadas. Esta tradição havia mantido a ideia de que a vida 

boa para o indivíduo e o problema de uma ordem social e política 

melhor para a coletividade poderiam ser alcançadas por meios 

racionais. Embora raramente seja reconhecida ainda hoje, essa 

tradição perdeu seu direito exclusivo a racionalidade, em parte pelo 

modo como a escravidão se tornou interna à civilização ocidental e 

pela cumplicidade óbvia que tanto a escravidão da plantation como os 

regimes coloniais revelaram existir entre a racionalidade e a prática do 

terror racial. Sem perceber a condição residual dessa escravidão, os 

negros no Ocidente secretamente escutaram e depois assumiram uma 

pergunta fundamental a partir das obsessões intelectuais de seus 

governantes esclarecidos. Seu avance do status de escravos para o 

status de cidadãos os levou a indagarem quais seriam as melhores 

formas possíveis de existência social e política. A memória da 

escravidão, ativamente preservada como recurso intelectual vivo em 
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sua cultura política expressiva, ajudou-os a gerar um novo conjunto de 

respostas para essa indagação. Eles tiveram de lutar - muitas vezes por 

meio de sua espiritualidade - para manterem a unidade entre a ética e a 

política, dicotomizadas pela insistência da modernidade em afirmar 

que o verdadeiro, o bom e o belo possuíam origens distintas e 

pertenciam a domínios diferentes do conhecimento. (GILROY, 2001, 

p. 98-99). 

 

 Gilroy (2001) salienta que mediante suas expressões estéticas, em particular a 

Música, os negros têm relacionado valores éticos ao fazer político, uma aquisição 

histórica elementar nos processos de emancipação pela representação cultural e política. 

A sua utopia poderá se concretizar futuramente, conforme o crítico cultural, quando a 

violência da tipologia racial chegar ao fim, transcendendo assim os seus próprios 

grilhões que atuam como pilares discursivos na articulação de sua ideologia que unifica 

e pluraliza o conceito que subverte os poderes hegemônicos que idealizam a negritude. 

 É possível fazer um paralelo entre a contracultura descrita no Atlântico Negro de 

Gilroy e a contracultura presente no Brasil, mediante o discurso da música negra. 

Enquanto Gilroy refere-se ao Hip-hop, nós nos referimos ao Samba, que no Brasil 

engendra uma contracultura a partir do rancor das reminiscências da escravidão. 

Atualmente, diversos sambistas discutem os impropérios da escravidão e seus ecos nos 

dias atuais, como Jorge Aragão na música Identidade: 

 

Elevador é quase um templo/ Exemplo pra minar teu sono/ Sai desse 

compromisso/ Não vai no de serviço/ Se o social tem dono, não vai.../ 

Quem cede a vez não quer vitória/ Somos herança da memória/ Temos 

a cor da noite/ Filhos de todo açoite/ Fato real de nossa história/ Se o 

preto de alma branca pra você/ É o exemplo da dignidade/ Não nos 

ajuda, só nos faz sofrer/ Nem resgata nossa identidade. (Aragão, 1992) 

 

 Segundo Gilroy (2001), a ideia de tradição possui um poder determinante no 

discurso político negro. De acordo com o crítico: 

 

A ideia de tradição é compreensivelmente invocada para sublinhar as 

continuidades históricas, conversações subculturais, fertilizações 

cruzadas intertextuais e interculturais, que fazem parecer plausível a 

noção de uma cultura negra distinta e autoconsciente. Este emprego é 

importante e inevitável porque os racismos operam de forma insidiosa 

e consistente para negar historicidade e integridade cultural aos frutos 

artísticos e culturais da vida negra. O discurso da tradição é, por isso, 

frequentemente articulado no interior das críticas da modernidade 

produzidas pelos negros no Ocidente. Ele é certamente audível dentro 

das contraculturas racializadas originadas pela modernidade. 

Entretanto, a ideia de tradição também é muitas vezes a culminância, 

ou peça central, de um gesto retórico que assevera a legitimação de 

uma cultura política negra paralisada em uma postura defensiva contra 
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os poderes injustos da supremacia branca. Esse gesto contrapõe 

tradição e modernidade entre si como alternativas polares simples tão 

rigidamente diferenciadas e opostas como os signos preto e branco. 

Nessas condições, onde as obsessões com a origem e o mito podem 

governar as preocupações políticas contemporâneas e a granulação 

fina da história, a ideia de tradição pode constituir um refúgio. Ela 

fornece um lar temporário no qual se pode encontrar abrigo e consolo 

diante das forças viciosas que ameaçam a comunidade racial (quer de 

forma imaginada ou de outra forma). (GILROY, 2001, p. 353-354). 

 

Conforme Gilroy (2001), é interessante que neste entendimento da posição dos 

negros no mundo moderno, ocidental, a tradição não seja acessada pela memória da 

escravidão racial moderna, mas a despeito dela. A escravidão é a sede da vitimização 

negra e, portanto, do pretendido apagamento da tradição. Quando a ênfase se volta para 

os elementos da tradição invariante, que heroicamente sobrevive a escravidão, todo 

desejo de se lembrar da escravidão em si torna-se um obstáculo. Segundo o crítico, é 

como se a complexidade da escravidão e sua a posição dentro da modernidade tenha de 

ser ativamente esquecida para que se possa adquirir uma orientação clara para a tradição 

e, com ela, para as circunstâncias dos negros na contemporaneidade.  

De acordo com Gilroy, o movimento afrocêntrico gera apelos à tradição, que 

renegam a história da escravidão, evocando um passado antigo de uma mística a 

sociedade complexa e ancestral de toda forma social que se tem notícia, inclusive a 

europeia. Neste sentido, esse movimento busca a democracia contradizendo-se mediante 

discursos racializantes, o que não acontece com o Samba. O gênero musical que 

entretêm sambistas e afins procura avivar as suas raízes, ora tocando em feridas das 

memórias do tempo da escravidão, porém o seu senso de coesão grupal e ritmo alegre 

absorve e afasta o que podemos encontrar como crítica e racismo reverso no Hip-hop. 

As críticas de Gilroy, quanto a essa tradição do Atlântico Negro, referem à violência que 

pode ser encontrada em alguns dos produtos dessa contracultura, como o racismo 

reverso, uma apologia desnecessária para lutar contra as diferenças sociais e étnicas. 

Nos anos 1930, o racismo reverso não existia nas canções de Samba, tão pouco 

era tocado no assunto da escravidão. As canções promoviam o enlace entre as baianas e 

o homem branco, entre as mulatas e o homem branco, uma questão a ser estudada pelos 

Estudos de Gênero, no sentido de que as mulheres retratadas nos sambas, em lugares 

paradisíacos e com um tabuleiro cheio de quitutes deliciosos, não tinham autonomia e 

na maioria das vezes eram descritas como mulheres lascivas, “ao gosto do freguês”. 
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4. CASA-GRANDE & SENZALA E A POLÍTICA DISCURSIVA DE GILBERTO 

FREYRE: A ESCRITA LITERÁRIA DO SOCIÓLOGO QUE DISSEMINOU UM 

MITO NOS ANOS 1930 

 

 

Autodenominado um escritor treinado em Ciências Sociais, em Como e porque 

sou e não sou sociólogo (FREYRE, 1968), Gilberto de Mello Freyre [1900-1987] é 

considerado um dos intelectuais mais marcantes da História do Brasil. Pernambucano e 

descendente de senhores de engenho, quando exilado em Portugal após sofrer 

represálias por oposição à Revolução de 1930, escreveu Casa-grande & senzala: 

formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal.
55

 Publicado em 

1933, seu texto se constitui como um ensaio acerca da História Social do Brasil, 

consagrado internacionalmente.  

Em Casa-grande & senzala, Freyre (2003) descreveu como se organizou, a 

partir de 1532, econômica e civilmente a sociedade brasileira, com base na agricultura. 

A colonização ocorreu conforme as condições de um regime patriarcal de hierarquia 

familiar, com riquezas produzidas pela regularidade do trabalho por meio da escravidão. 

O ensaio relata a existência de relações sexuais entre portugueses e mulheres ameríndias 

de diversas etnias, que constituíram lares como esposas e foram incorporadas, também, 

à cultura econômica do invasor europeu. Conforme Freyre (2003), a sociedade brasileira 

formou-se como uma organização híbrida e incorporou, posteriormente, a miscigenação 

africana, mediante o tráfico de diversas etnias de negros, algumas que possuíam um 

desenvolvimento científico superior ao dos portugueses, como na Astronomia. O texto 

enfatizou a superioridade moral e cultural de escravos mulçumanos. O ensaísta 

descreveu que negros da etnia de Arda costumavam surrar os seus feitores, sendo 

extremamente resistentes ao trabalho no engenho. 

A narrativa foi considerada pornográfica e amoral pelas primeiras recepções. 

Freyre (2003) admitiu que a sua descrição da vida sexual dos brasileiros pretendia 

interpretar os fatos numa perspectiva freudiana, considerando a homossexualidade, 

                                                           
55

Casa-grande & Senzala pode ser considerada uma obra aberta, em que o diálogo não é concluído, 

integrando uma trilogia. Após mais de 80 anos, é uma obra citada e discutida entre as Ciências Sociais e a 

Teoria Literária, interpretada mediante paradigmas diversos a cada contexto histórico-cultural, ideológico 

e epistêmico. Em 1936, foi editada a obra Sobrados & Mucambos como uma espécie de continuação, 

centrada no século XIX, ainda no período imperial. Em 1959, a trilogia foi completada com Ordem e 

Progresso, cujo foco aborda o estudo da transição do império para a República, proclamada em 1889, 

pelo Marechal Deodoro da Fonseca.   
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comum entre os ameríndios, como uma prática desvirtuada. O escritor descreveu ser um 

hábito que a iniciação sexual de sinhazinhas ocorresse com as suas mucamas, como 

ocorria com os sinhozinhos. Também descreveu a existência de casos amorosos 

incestuosos entre sinhozinhos e suas meias-irmãs escravas. Freyre (2003, p. 50) definiu 

a obra como “um ensaio de sociologia genética e de história social, pretendendo fixar e 

às vezes interpretar alguns dos aspectos mais significativos da formação da família 

brasileira”. Conforme historiadores, essas passagens são lidas, atualmente, como a 

reprodução de um imaginário de violência contra a mulher, principalmente de etnias 

constituídas como minoria política, ou seja, ameríndias e africanas. Reproduz, ainda, 

um imaginário que desqualifica o potencial das mulheres brasileiras para o 

agenciamento socioeconômico, ao excluir as formações matriarcais presentes no sistema 

colonial (ALANIZ, 2014).
56

  

 Embora evidencie os antagonismos ante a opressão do sistema imposto pela 

metrópole portuguesa, o ensaio de Gilberto Freyre é considerado pela historiografia 

como a narrativa de um mito, por criar estereótipos que não traduzem a veracidade dos 

fatos históricos, mas que guardam uma identidade presente como imaginário: uma 

potência de pertencimento cultural. Polemizamos a atribuição à referida obra como 

precursora do enunciado da democracia racial, termo utilizado para definir a política 

social varguista, instituída nos anos 1930. Defendemos que o texto analisado trata-se de 

um discurso científico permeado por uma escrita literária, que conduz a uma 

reflexividade articulada como um fato social. 

Acusamos também a exclusão do texto de Gilberto Freyre de uma gama étnica 

que contribui como organização familiar, na ordem econômica e no crescimento 

demográfico do Brasil desde o século XVIII: os ciganos. Além de citar a contribuição 

cigana apenas na forma de falar a língua portuguesa no Brasil, o ensaísta menosprezou 

as religiões e cultos desenvolvidos pelos povos colonizados e/ou subalternizados, 

considerando-os primitivos ou até mesmo bárbaros. Os ciganos contribuíram com a 

                                                           
56

 Em nossa leitura, Gilberto Freyre destacou, em Casa-grande & Senzala, o papel de esposa solidária de 

mouras, ameríndias e negras da etnia Mina, observando a ocorrência de assassinatos de portuguesas pela 

opressão patriarcal, devido à falta de pudor daquelas senhoras para os dogmas e moral da época. A leitura 

de Alaniz (2014) salienta o fato de que a colonização portuguesa no Brasil descrita por Gilberto Freyre, 

em geral, apenas naturaliza a exploração sexual de escravas ameríndias e africanas, pois, edifica o papel 

de procriador do colonizador português. Alaniz cita Samara (2002) para referendar uma versão 

autenticada com valor historiográfico acerca da exclusão do sistema matriarcal presente no Brasil do 

conteúdo do ensaio de Gilberto Freyre. 
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doutrina da Umbanda, uma religião genuinamente brasileira criada no início do século 

XX, na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. 

 

 

4.1 A literariedade em Casa-grande & senzala e o mito da sociografia brasileira  

 
 

Em Como e porque sou e não sou sociólogo, Freyre(1968) confessou que, como 

escritor de Casa-grande e senzala, deslocou-se de sua perspectiva habitual, como 

descendente de senhores de engenho e de educação basicamente europeia. Relata que se 

colocou na posição de servil, oprimido e explorado, como afirma ter ocorrido com 

ameríndios, africanos, mulheres, crianças, mouros e judeus durante a colonização do 

Brasil. Descreve a si próprio como autor: 

 

[...] de difícil classificação como sociólogo - sendo, talvez, mais 

antropólogo ou mais historiador ou mais filósofo da Cultura ou da 

História do que sociólogo sistemático - na mesma situação está o livro 

a que mais associado está o meu nome de escritor porque, afinal, é o 

que principalmente me considero: escritor. Porém escritor a quem, 

talvez, não faltem características literárias que lhe deem direito senão 

ao título, a uma condição que só se atinge através da arte de escrever. 

(FREYRE, 1968, p. 115). 

 

 Definiu Casa-grande & senzala como: 
 

[...] livro tão de literatura quanto de antropologia ou de sociologia. Ou 

quase de literatura, deve dizer o seu autor, com a humildade que às 

vezes falta àqueles que só por escreverem muito se consideram 

audaciosamente escritores; e hesitando em se apresentarem como 

sociólogos ou antropólogos ou psicólogos ou historiadores, não tem 

dúvida em se intitularem de escritores. (FREYRE, 1968, p. 115). 

 

Freyre (1968) admitiu que, na obra que lhe garantiu um renome como sociólogo, 

devido a sua formação acadêmica e ao teor da narrativa, de fato, articulou diversos 

gêneros discursivos. Considerou a sua escrita inclinada para o arranjo literário, a sua 

marca registrada como ensaísta. O escritor também afirmou ter desenvolvido uma 

linguagem própria: 

 

Outra inovação porventura trazida pelo livro Casa-grande & senzala, 

para a literatura, quer científica, quer mesmo geral, em língua 

portuguesa, foi - segundo alguns críticos - a da sua linguagem [...] um 

português salpicado de africanismos, de indianismos, de barbarismos, 

alguns ousados, embora sem a preocupação de criar o autor língua 

literária brasileiramente nova, como foi a de Mário de Andrade, em 
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Macunaíma e vem sendo a de Guimarães Rosa, em interessantíssimos 

experimentos estilísticos, além de linguísticos. Daí as críticas - críticas 

àquelas audácias da linguagem de Casa-grande & senzala - que lhe 

fizeram eruditos mais convencionais em suas noções do que devesse 

ser a linguagem de um ensaio ao mesmo tempo científico e 

humanístico, científico e literário. (FREYRE, 1968, p. 121-122). 

 

 É interessante que logo no prefácio Freyre define que : 

 

Não sou nem pretendo ser sociólogo puro. Mais do que sociólogo, 

creio ser antropólogo. Também me considero um tanto historiador e, 

até, um pouco pensador. Mas o que principalmente sou creio que é 

escritor. Escritor - que me perdoem os literatos a pretensão e os 

beletristas, a audácia - literário. E ao lado do sociólogo reconheço 

haver em mim um anti-sociólogo (1968, p. 23). 

 

 A presença de literariedade na obra analisada constitui a nossa tese, sob a qual 

argumentamos mediante um estudo morfológico, em que se pode analisar a obra Casa-

grande & senzala como uma “literatura em potência”. Ao problematizar a literariedade 

neste texto freyreano, Alves (2007) considera que, embora não possua um narrador e 

personagens imaginados, como ocorre numa ficção com narrativa romanesca bem 

definida, a obra de Gilberto Freyre transita pelo gênero literário. Salienta que: 

 

Ocorre que Casa-grande & senzala não é uma narrativa épica, não é 

um romance, não é uma tragédia, não é um texto lírico, não é 

literatura; é discurso científico carregado de criação literária. Por isso, 

é uma obra híbrida. O alento literário que norteia o ensaio baseia-se 

fundamentalmente nos atos que produzem o efeito estético e na forma 

de ler o mundo. (ALVES, 2007, p. 110). 

  

 Embora transite pelo gênero literário, Casa-grande & senzala foi consagrado 

como um estudo socioantropológico precursor da ideia de democracia entre raças como 

uma característica do povo brasileiro. Porém, pesquisas recentes desmistificam a 

associação entre Gilberto Freyre e o discurso acerca da democracia racial. Tal discurso, 

operado como uma política pública constituiu-se como aquele que permitiu a inserção 

da cultura de Povos e Comunidades de Matriz Africana no modo de vida da sociedade 

brasileira, a partir dos anos 1930. Santos (2005) define que, rearranjado e 

operacionalizado conforme significantes que correspondem a sistemas de poder 

pertencentes a contextos específicos, esse “mito” funciona como um posicionamento 

político e também pode ser utilizado como objeto para o conhecimento da sociedade 

brasileira. 

 De acordo com Guimarães, o sociólogo e político brasileiro Florestan Fernandes 

foi o autor da expressão “mito racial”, em 1964, mantendo um diálogo crítico com a 
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obra e as ideias de Gilberto Freyre. A obra de Florestan Fernandes rebatia o sentido 

mítico relegado à negritude por Freyre. Segundo Guimarães (2002, p. 155), o rebatedor 

do autor de Casa-grande & senzala postulava que o mito da democracia racial surgiu e 

foi manipulado como uma “conexão dinâmica dos mecanismos societários de defesa 

dissimulada de atitudes, comportamentos e ideais ‘aristocráticos’ da ‘raça’ dominante”. 

Guimarães ainda acrescenta: 

 

Os historiadores fazem bem em tratar essa utopia como o ‘mito do 

paraíso racial’, pois, na verdade, a expressão ‘democracia racial’, além 

de mais recente, está envolta numa teia de significados muito 

específica. Nos anos 1930, quando se organiza pela primeira vez o 

movimento político negro no Brasil - a Frente Negra Brasileira - essa 

utopia não será posta em dúvida, pelo menos de imediato. 

(GUIMARÃES, 2002, p. 141). 

 

 Conforme Guimarães (2002, p. 51), identificada como o mito fundador da 

nacionalidade brasileira, a ideia de democracia racial foi instituída nos anos 1930, 

durante a presidência de Getúlio Vargas, e reinou sem grande contestação até os anos 

1970, quando foram instituídas demandas por parte do movimento negro através das 

chamadas “políticas afirmativas”. Ao ser instituído, o discurso da democracia racial 

tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico hegemônico: 

teve como objetivo “civilizar as relações sociais, ou seja, implantar e garantir o 

funcionamento de normas sociais que conduzam à igualdade de tratamento, de 

oportunidades e de direitos”. Porém, os conflitos entre as classes despertaram na 

comunidade negra um movimento de “reconstrução étnica e cultural” para contestar o 

discurso da democracia racial constituído no Brasil como uma ideologia a ser enraizada 

através das práticas sociais, políticas estatais, literatura e arte. 

Segundo Guimarães (2002), a disseminação e aceitação política da expressão 

“democracia racial” foi usada correntemente pelo movimento negro a partir dos anos 

1950, que teve como representante Abdias do Nascimento. Na literatura acadêmica 

especializada, no entanto, foi usada primeiramente por Charles Wagley, definindo o 

Brasil como que renomado mundialmente por sua democracia racial, em 1952, na 

“Introdução” ao primeiro volume de uma série de estudos sobre relações raciais no 

Brasil, patrocinados pela UNESCO. De acordo com Guimarães, dessa forma, Gilberto 

Freyre não pode ser responsabilizado pela cunhagem e disseminação do termo 

“democracia racial”. Embora conste como um inspirador da ideia implícita nesse 

discurso, Freyre evitou tal denominação.  
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 Ao considerarmos as diferenças e prejuízos morais impostos às minorias étnicas 

em relação ao poder político presente no Brasil, enfatizamos a instituição da democracia 

racial como um mito.  

Freyre (2003) justificou a miscigenação que ocorreu no Brasil por meio de uma 

provável predisposição do colonizador às influências e trocas culturais com árabes e 

negros africanos em outros tempos, sinalizando que a cultura dominante fora desde 

sempre híbrida. Mediante um estudo acerca da formação étnica do povo português, o 

escritor afirmou correr em veias portuguesas também sangue celta, além do 

predominante lusitano. Apesar das diferenças culturais, os mouros, mediante a 

conversão ao catolicismo, foram considerados elementos benéficos para a colonização 

do Brasil, principalmente por conta de suas mulheres, admiradas como esposas. 

Também segundo o escritor: 

 

O que se sente em todo esse desadoro de antagonismos são as duas 

culturas, a europeia e a africana, a católica e a maometana, a dinâmica 

e a fatalista encontrando-se no português, fazendo dele, de sua vida, 

de sua moral, de sua economia, de sua arte um regime de influências 

que se alternam, se equilibram ou se hostilizam. Tomando em conta 

tais antagonismos de cultura, a flexibilidade, a indecisão, o equilíbrio 

ou a desarmonia deles resultantes, é que bem se compreende o 

especialíssimo caráter que tomou a colonização do Brasil, a formação 

sui generis da sociedade brasileira, igualmente equilibrada nos seus 

começos e ainda hoje sobre antagonismos. (FREYRE, 2003, p. 69). 

 

Freyre (2003) enfatizou que, quanto à miscibilidade, nenhum povo colonizador 

moderno excedeu ou sequer se igualou nesse ponto aos portugueses. Conforme Freyre, 

a miscigenação do colonizador entre mulheres indígenas e negras ocorreu como um 

argumento para a colonização das terras brasileiras, um fenômeno de expansão étnica. 

No início da formação da sociedade colonial do Brasil houve famílias formadas pela 

união de portugueses e estrangeiros, alguns originados de países protestantes, apesar do 

rigor exercido pela influência católica. Conforme Freyre: 

 

No Brasil iniciaram os portugueses a colonização em larga escala dos 

trópicos por uma técnica econômica e por uma política social 

inteiramente novas: apenas esboçadas nas ilhas subtropicais do 

Atlântico. A primeira: a utilização e o desenvolvimento da riqueza 

vegetal pelo capital e pelo esforço do particular, a agricultura, a 

sesmaria, a grande lavoura escravocrata. A segunda: o aproveitamento 

da gente nativa, principalmente da mulher, não só como instrumento 

de trabalho, mas como elemento de formação da família. Semelhante 

política foi bem diversa da de extermínio ou segregação seguida por 

largo tempo no México e no Peru pelos espanhóis, exploradores de 
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minas, e sempre e desbragadamente na América do Norte pelos 

ingleses. A sociedade colonial no Brasil, principalmente em 

Pernambuco e no Recôncavo da Bahia, desenvolveu-se patriarcal e 

aristocraticamente à sombra das grandes plantações de açúcar, não em 

grupos a esmo e instáveis, em casas-grandes de taipa ou de pedra e 

cal, não em palhoças de aventureiros. (FREYRE, 2003, p. 79). 

 

A narrativa de Casa-grande & senzala disseminou episódios constitutivos da 

dominação portuguesa como reflexos da democracia existente no Brasil. Em geral, a 

política – ou o discurso – da democracia racial, nos anos 1930, não proporcionou a 

inclusão de elementos da Cultura Afro-brasileira à Cultura Popular Brasileira; senão 

apenas como uma mercadoria explorada pela indústria fonográfica através do Samba, 

além de elementos da gastronomia e a exploração comercial das religiões de matriz 

africana; chegando à prática do turismo sexual. Desde os anos 1970, o Movimento 

Negro Unificado questiona o referido discurso utilizando como argumento a exclusão 

socioeconômica de afrodescendentes. Consideramos, ainda, a sua ineficácia para a 

incorporação de hábitos da cultura indígena pela sociedade brasileira, porque os seus 

costumes não são compatíveis com a meta modernizante de urbanização e 

industrialização instituída nos anos 1930. Conforme Orlandi (1990), no domínio da 

ideologia, o indígena foi apagado da identidade cultural do Brasil. Nessa mesma 

perspectiva, o apagamento ou “invenção” do indígena nas literaturas ficcional e 

acadêmica tem sido explícito – com raras exceções. Conforme Carvalho, ao colocar a 

personagem Iracema, do romance homônimo de José de Alencar, sob o signo da 

orfandade, da impotência, da reinvenção e da suspensão, no processo civilizatório 

tupiniquim: 

 

O índio de nosso tempo, como Iracema, não tem presente, pois lhe são 

negados os canais de inserção na economia e nos costumes da nação 

não indígena, para o que se faz uso das chamadas reservas indígenas, 

que são necessárias e ao mesmo tempo excludentes. O traço da 

impotência ainda é o mais marcante. Esse índio também não tem 

futuro, pois, mesmo que venha a sobreviver a todos os tipos de males 

do nosso tempo, estará fora do discurso ainda, isto é, terá que ser 

reinventado de novo. (CARVALHO, 2003, online). 

 

 Diante das demandas vigentes, portanto, consideramos não fazer sentido afirmar 

a democracia como instituição, no passado brasileiro até o presente - este que tem 

mostrado largos sinais de inclusão, mas não sólidos o suficiente ainda, em relação aos 

povos indígenas, aos afrodescendentes ou aos excluídos de diversas maneiras. Além dos 
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protestos quanto ao mito da democracia racial, enfatizamos a sua ausência no texto 

analisado. 

 Conforme Guimarães (2002), o termo “democracia racial”, atribuído a Gilberto 

Freyre, é uma expressão ausente de suas obras mais importantes e aparece na Literatura 

Brasileira somente a partir dos anos 1950. Consideramos como dado historiográfico que 

a expressão teria sido utilizada, primeiramente, em estudos de Sociologia, pelo francês 

Roger Bastide, onze anos após a publicação de Casa-grande & senzala, que ocorreu: 

 

[...] num artigo publicado no Diário de S. Paulo em 31 de março de 

1944, no qual se reporta a uma visita feita a Gilberto Freyre, em 

Apipucos. Teria Bastide cunhado a expressão ou a ouvido de Freyre? 

Provavelmente trata-se de uma tradução livre das ideias de Freyre 

sobre a democracia brasileira. Como é sabido, Gilberto Freyre, em 

suas conferências na Universidade do Estado de Indiana, no outono de 

1944, ou seja, entre setembro e dezembro, usou a expressão sinônima 

- ‘democracia étnica’ - para referir-se à catequese jesuíta. 

(GUIRMARÃES, 2002, p. 138). 

 

Para a Antropologia, os termos “raça” e “etnia” não são sinônimos, como 

transparece no enunciado destacado. Enquanto a raça define apenas características 

hereditárias transmitidas como fenótipo, a etnia relaciona os indivíduos a partir de 

elementos culturais, tais como a língua e as relações de parentesco. Serve-nos o 

exemplo que ilustra o intercâmbio linguístico advindo da colonização, pois a alteridade 

representante da cultura dominante envolvida na ilustração, os padres jesuítas, criaram a 

língua tupi-guarani para disciplinar ameríndios de etnias diversas, até mesmo rivais, 

pela catequese.
57

 Esse convívio, na visão de Gilberto Freyre, reproduziu-se como um 

dos eventos de uma harmonização que, durante a colonização, proporcionou uma 

convivência democrática entre as diferentes etnias que compõem o povo brasileiro. 

Atualmente, os primeiros indígenas brasileiros a conquistar um título de doutorado 

acadêmico defendem estudos linguísticos de seus idiomas, para neutralizar maiores 

prejuízos às suas respectivas culturas. A inclusão desse aprendizado pode proporcionar 

um melhor entendimento da oralidade das tradições ancestrais. Há reservas quanto aos 

processos de aculturação, como o aprendizado exclusivo da língua portuguesa em suas 

comunidades, para impedir a extinção das línguas dos seus respectivos clãs.  

                                                           
57

 Conforme Freyre (2003), o tupi-guarani possuía gramática própria, ensinada aos indígenas nas escolas 

juntamente com o português e o latim. Os jesuítas assimilaram o modo de falar português das crianças 

indígenas posteriormente quando a língua portuguesa tornou-se oficial, de modo que a língua falada no 

Brasil formava-se com características ausentes da língua trazida da metrópole, conservada em seu rigor na 

escrita. 
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Freyre (2003) descreveu, no capítulo “O indígena na formação da família 

brasileira”, que os portugueses não encontraram no Brasil nenhum povo articulado em 

império ou sistema vigoroso de cultura moral e material, com grandes construções ou 

exploração de riquezas. Considerou a população indígena nativa do Brasil como uma 

das mais rasteiras do continente, cujo equilíbrio nas relações com o meio físico e as 

organizações sociais foram desfeitas com a invasão do colonizador. Algumas famílias 

imponentes costumavam adotar sobrenomes indígenas, reivindicando uma identidade 

cabocla como ostentação. Acrescenta Freyre: 

 

De modo que não é o encontro de uma cultura exuberante de 

maturidade com outra já adolescente, que aqui se verifica; a 

colonização europeia vem surpreender nesta parte da América quase 

que bandos de crianças grandes; uma cultura verde e incipiente; ainda 

na primeira dentição; sem os ossos nem o desenvolvimento nem a 

resistência das grandes semicivilizações americanas. (FREYRE, 2003, 

p. 158). 

 

Rigorosas e questionáveis, segundo os paradigmas da Antropologia 

contemporânea, ao descrever o desenvolvimento das civilizações ameríndias, as análises 

de Gilberto Freyre narram, apenas, dinâmicas sociais. Não desenvolvem perspectivas de 

atuação política ou descrevem episódios de consciência nacional. Nesse ângulo, Alves 

(2007) critica o fato de que Gilberto Freyre não reproduziu em sua obra análises que 

evidenciassem a miséria ou a reprodução das relações sociais a partir de uma 

perspectiva marxista. Considera que, ao ignorar a luta de classes, o escritor teria tornado 

imperceptível a verdadeira história de dominação iniciada no período colonial. Alves 

considera que, ao compreender a relação patriarcal entre senhor e escravo como um 

fenômeno social, Gilberto Freyre suavizou a hierarquia cultural que estrutura a 

formação da sociedade brasileira. Contudo, Alves (2007) considera que a metodologia 

freyreana aponta para o desmoronamento da escala hierárquica na formação cultural do 

Brasil, porque incluiu a perspectiva de que a sociedade brasileira é de constituição 

híbrida, a partir de uma narrativa que descreve episódios históricos. Esse argumento da 

mestiçagem impõe um sentido oposto às teorias evolucionistas que embasavam as 

noções eugenistas.
58

 

                                                           
58

Alves (2007) cita, por exemplo, a obra Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira, publicada 

em 1928, pelo intelectual paulistano Paulo Prado, que defendia uma revolução evolucionista, mediante a 

higienização da raça proporcionada pelo branqueamento da sociedade. As relações sexuais entre brancos 

e negros, vistas como um fator positivo do convívio e formação da sociedade brasileira por Gilberto 

Freyre, foram classificadas por Prado como uma reunião proporcionada pelo “desleixo” social e pela 
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No presente estudo, consideramos que, embora critique a burguesia e a 

mercadorização, Gilberto Freyre não discute um plano revolucionário de superação. O 

escritor revela que uma visão marxista estaria aquém das intensões de suas análises, 

logo no prefácio: “Não que estejamos a sugerir uma interpretação étnica da formação 

brasileira ao lado da econômica. Apenas acrescentando a um sentido puramente 

material, marxista, dos fatos, ou antes, das tendências, um sentido psicológico. Ou 

psicofisiológico” (FREYRE, 2003, p. 42). 

Quanto ao acolhimento de uma perspectiva marxista nos anos 1930, 

consideramos que Gilberto Freyre poderia colocar a sua integridade ou a publicação da 

obra em risco. Relacionada intimamente a um posicionamento comunista, a presença de 

teorias marxistas em Casa-grande & senzala faria de Gilberto Freyre um perseguido 

político considerado ainda mais perigoso e subversivo, certamente censurado. Conforme 

Dutra (2012), no imaginário político dos anos 1930, os comunistas eram considerados 

inimigos da ordem do Estado e dos valores da formação social e familiar da Nação 

Brasileira. 

Interpretamos que, ao escolher a metodologia freudiana, Gilberto Freyre optou 

por uma análise que evidenciou o potencial de procriador do colonizador português, 

enunciando a supremacia masculina como agenciadora da formação social e familiar 

nacional. Nesse sentido, a historiografia contemporânea aponta falhas no ensaio de 

Gilberto Freyre. Conforme Samara (2002), a família sempre foi pensada na História do 

Brasil como a instituição que moldou os padrões da colonização e ditou as normas de 

conduta e de relações sociais. Considera que predominou na Literatura Brasileira uma 

imagem vinculada ao modelo patriarcal extraído de Casa-grande e senzala. No entanto, 

segundo a historiadora, pesquisas recentes tornaram evidente que as famílias extensas 

do tipo patriarcal não foram as predominantes em todo o Brasil durante a colonização, 

sendo mais comuns aquelas com estruturas mais simples e menor número de 

integrantes.
59

 De acordo com Samara (2002), houve diferenças radicais na estrutura 

social e familiar do sudeste brasileiro no início do século XIX, cujos registros 

demonstram haver formações matriarcais. Na capitania de São Paulo, por exemplo, em 

                                                                                                                                                                          
“luxúria”, acreditando que o mulato fosse o grande problema da nossa sociedade. Prado defendia a 

esterilização de afrodescendentes.  
59

 De acordo com Samara (2002), isso significa que a descrição de Gilberto Freyre, para as áreas de 

lavoura canavieira do Nordeste, deve ser reelaborada nos estudos de família, a partir de critérios que 

levem em conta temporalidade, etnias, grupos sociais, contextos econômicos regionais, razão de sexo e 

movimento da população. 
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1836, predominavam as famílias nucleares e o número médio de habitantes por 

domicílio era entre um e quatro elementos em sua maioria, excetuando-se as famílias 

“aumentadas” com muitos escravos e maior quantidade de componentes, que 

representavam apenas 26% das casas.
60

 Segundo a historiadora, índices mais elevados 

de famílias matriarcais foram registrados em Minas Gerais, onde era marcante a 

presença de mulheres como chefes de domicílios, sendo responsáveis pelas economias 

domésticas e por várias atividades na manufatura, especialmente de algodão e tecidos. 

Freyre (2003) enfatizou as contribuições culturais advindas do encontro inter-

racial entre portugueses, ameríndios e africanos, além de mouros, judeus e europeus de 

diferentes nacionalidades, em geral, como uma potência a fim de gerar uma promissora 

nação constituída como um Estado republicano, moderno e democrático; além de 

potência econômica da América Latina. Porém, em nosso estudo, identificamos outra 

falha historiográfica na narrativa de Gilberto Freyre. Notamos que fora excluída de suas 

análises uma minoria étnica importante na formação da sociedade brasileira, no 

crescimento demográfico e econômico. Conforme Teixeira (2008), ciganos foram 

deportados para o Brasil, comprovadamente, no século XVII, precisamente em 1686, 

chegando à capitania do Maranhão.  

A Cultura Cigana contribuiu efetivamente com a doutrina vivenciada por 

praticantes da Umbanda, uma religião genuinamente brasileira criada no início do 

século XX. O culto comunga entidades portuguesas, ciganas, ameríndias, africanas, 

sertanejas e urbanas. Reproduz as práticas entre esses grupos desde os tempos coloniais. 

A doutrina dissemina um imaginário que narra uma convivência amistosa e de longa 

data entre esses grupos étnicos que, na linguagem professada, representam espíritos de 

nossos antepassados e guias espirituais, resistentes ante a opressão. Freyre (2003) 

salientou a contribuição de ciganos e de espanhóis apenas no modo de falar a língua 

portuguesa no Brasil, e menosprezou os cultos e religiões praticadas pelas etnias sob o 

domínio da colonização e imposição do Catolicismo Apostólico Romano, denominando 

como “baixo espiritismo” as referências praticadas por umbandistas. 

De acordo com Teixeira (2008), os ciganos eram considerados criminosos 

perigosos em Portugal, de forma que nem mesmo a assimilação da cultura local e a 

conversão religiosa serviriam como a sua admissão no seio da sociedade lusitana. 

                                                           
60

 Freyre (2003) assumiu ter consultado documentos referentes à capitania de São Paulo, citando os 

Documentos interessantes para a história e os costumes de São Paulo e as publicações do Instituto 

Histórico de São Paulo, dentre outros registros. 
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Apesar disso, eram preferíveis aos indígenas para expandir a povoação da colônia, 

sendo tomadas precauções para mantê-los longe da mineração. Segundo o historiador, 

há registros de famílias deportadas para o Brasil que datam 1718. Os decretos de 

deporto proibiam que as autoridades locais permitissem aos ciganos o uso de sua língua 

habitual ou a transmitissem a seus descendentes. Grande parte desses ciganos 

permaneceu, inicialmente, em Pernambuco e na Bahia, onde apresentaram um 

significante crescimento demográfico e econômico, de onde migraram posteriormente 

para as capitanias do sudeste.
 
 

Conforme Skidmore (1976), a discussão tematizada pela obra de Gilberto 

Freyre, em relação à formação étnico-racial do povo brasileiro, é amplamente debatida 

como uma questão polêmica desde o início da Primeira República. Libertos da 

escravidão em 1888, os negros eram indesejáveis como parte dessa sociedade e foram 

incitadas políticas de branqueamento. A ideologia disseminada no Ocidente indicava 

que o sentimento de identidade nacional e, em consequência, a sua autoconfiança, era 

medida pela capacidade de atingir estabilidade política e pelo relativo desenvolvimento 

de uma literatura autenticamente nacional, além do grau de desenvolvimento 

econômico. 

Considerada como a narrativa de um mito, ao representar estereótipos presentes 

como potenciais da memória e identidade brasileira, Casa-grande & senzala inscreveu 

um paradigma dissonante das primeiras políticas públicas do Brasil sob a égide da 

Democracia Republicana. Numa perspectiva aristotélica, Compagnon (1999) define que 

a literatura refere a um tipo de conhecimento provável e verossímil, que permite 

compreender e regular o comportamento humano e a vida social; e tem por função 

instruir agradando. “Do ponto de vista de sua função, chega-se também a uma aporia: a 

literatura pode estar de acordo com a sociedade, mas também em desacordo; pode 

acompanhar o movimento, mas também precedê-lo” (COMPAGNON, 1999, p. 37), o 

que sentencia que as produções literárias não podem ser analisadas como funções 

lineares. 

Alves (2007) defende que Gilberto Freyre influiu no destino das Ciências 

Sociais, do discurso historiográfico e, também, dos estudos da Literatura Brasileira e da 

Cultura nacional. Alves sustenta a tese de que Gilberto Freyre representou a sociedade 

brasileira mediante um olhar poético, sintetizando uma visão de mundo que realiza um 

ato estético. Salienta que, além dos estudos formais realizados nos Estados Unidos, 

onde foi aluno do antropólogo Franz Boas, Gilberto Freyre manteve contato com o 
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expressionismo alemão, ensaístas e estudiosos de Literatura Comparada, além de poetas 

influenciados pelo imagismo. A dedicação do ensaísta às artes plásticas é descrita como 

uma influência na linguagem e interpretação do mundo que particularizou a escrita 

freyreana na obra analisada: 

 
Sem dúvidas as novas tendências das vanguardas artísticas do início do 

século XX influenciaram a forma de escrever de Gilberto Freyre, mas o 

imagismo será um dos estilos que fornecerá a maior herança ao discurso 

freyreano, na medida em que temos verificado no ensaio em questão o 

excesso de imagens, que nos sugere muito mais que uma referência externa, 

sugere um dado sensorial com conotações de caráter emocional - a imagem 

fornece o próprio sentido da obra. (ALVES, 2007, p. 125). 

 

Gilberto Freyre pretendeu oferecer uma narrativa realista, comparada a uma 

verdade reflexiva e produzida como uma teoria do conhecimento acerca da formação da 

sociedade brasileira. Ao criar um estilo próprio para narrar a formação racial e 

sociocultural do Brasil, o escritor interferiu na ressonância que a recepção da utilização 

de um só gênero textual poderia alcançar. Conforme Compagnon (1999, p. 47), o ponto 

mais controvertido dos Estudos Literários é o lugar que cabe ao autor. “Sob o nome de 

‘intenção’ em geral, é o papel do autor que nos interessa, a relação entre o texto e o seu 

autor, a responsabilidade do autor pelo sentido e pela significação do texto”. De acordo 

com Compagnon (1999), há correntes teóricas que se dividem entre partidários da 

“explicação” literária como investigação da intenção do autor, que postulam a procura 

no texto acerca do que o escritor quis dizer; e os adeptos da “interpretação” literária 

como descrição das significações da obra, que propõem como método a análise das 

significações do texto independentemente da intenção do autor, ou seja, de sua 

subjetividade. A tendência dos Estudos Literários contemporâneos admite o leitor como 

um realizador do sentido literário da obra, ao considerar que as obras literárias 

transcendem a intensão primeira de seus autores e são (re)significadas a cada época.  

Após dissertar acerca da literariedade presente em Casa-grande & senzala a 

partir de uma explicação fundamentada na intenção do autor, consideramos poder 

aprofundar o mapeamento dos argumentos presentes na obra analisada a partir de um 

gesto de interpretação. De fato, a cada contexto existe um horizonte de expectativas 

formuladas a partir do repertório cognitivo do receptor. Segundo Compagnon (1999), a 

literatura existe independentemente da leitura, nos textos e nas bibliotecas em potencial. 

Porém, a literariedade concretiza-se somente no ato de leitura. 
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A obra Casa-grande & senzala não pode ser considerada, ainda, inserida em um 

cânone literário. Contudo, enfatizamos cientificamente, após elucubrar a nossa defesa 

mediante as afirmativas de punho do próprio Gilberto Freyre, a existência de um 

discurso científico carregado de literariedade. A linguagem desenvolvida na narrativa 

analisada pode ser interpretada a partir do estilo empregado por Gilberto Freyre, 

realizando-se efetivamente por meio da recepção, da leitura. A partir de Compagnon 

(1999, p. 149), compreendemos que o sentido da obra é uma experiência subjetiva do 

leitor, pois “o objeto literário autêntico é a própria interação do texto com o leitor.” 

 Na presente análise, não tratamos de um estudo com a finalidade de avaliar o 

valor literário da obra em perspectivas críticas ou filosóficas acerca dos Estudos 

Literários. Evidenciamos apenas aspectos linguísticos, como gêneros discursivos, além 

das críticas no campo epistemológico. 

 

 

4.2 O estilo da escrita de Gilberto Freyre em Casa-grande & senzala e a literatura 

freyreana 

 

 

Ao defender que a literariedade em Casa-grande & senzala encontra-se em sua 

disposição para uma narrativa romanceada, Alves (2007) reitera que a escolha de 

Gilberto Freyre deu-se como uma forma de abarcar a biografia multifacetada do Brasil 

numa linguagem que retratasse antagonismos e contradições advindos das relações 

sociais, a dinâmica entre alteridades. “O resultado é uma obra híbrida, plural, imprecisa, 

lúdica, na qual a metodologia científica e a expressão artística, a razão e a fantasia 

caminham juntas, ora paralelamente, ora cruzando-se e interagindo” (ALVES, 2007, p. 

129). 

A literariedade em Casa-grande & senzala encontra-se no tipo retórico adotado 

por Gilberto Freyre, o que pode ser compreendido como algo que transcende a técnica 

de sua escrita e particulariza um estilo próprio. Conforme Compagnon (1999), o estilo 

constitui o gênero, ou tipo, de relação do texto com a linguagem. O estilo normatiza o 

julgamento de valor para o cânone, realiza-se como um ornamento da construção 

retórica. Adotar um estilo significa exercer uma escolha entre meios expressivos por 

uma conveniência, designando a propriedade do discurso, pois por meio de um código 

gera uma aparência que adapta a expressão aos seus fins. De acordo com Compagnon, 
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determina a visão da autoria do texto, a sua cultura, indo além de sua técnica ou filiação 

a um dado gênero. O estilo pode ser analisado como a expressão argumentativa do 

escritor, sem relação direta com a interpretação de uma ideologia, mas a interpretação 

da retórica empregada no texto. “O estilo, no sentido mais amplo, é um conjunto de 

traços formais detectáveis, e ao mesmo tempo o sintoma de uma personalidade 

(indivíduo, grupo, período)” (COMPAGNON, 1999, p. 173). Ao descrever e analisar 

um estilo em seu detalhe complicado, o intérprete reconstitui a alma dessa 

personalidade. 

Estabelecidas essas noções sobre o estilo freyreano, indicamos que, associada à 

política de democracia racial, inédita nos anos 1930, a narrativa de Gilberto Freyre 

argumentou acerca de dados científicos que pudessem agenciar aspectos positivos da 

mestiçagem característica do brasileiro. Segundo Skidmore (1976), o número 

significativo de mestiços entre a população no Brasil definiu, desde o período colonial, 

as dinâmicas da mobilidade social possibilitada pelas características fenotípicas, uma 

vez que quanto mais branco aparentasse o mestiço, maior seriam as suas chances de 

integração política e social. Assim era estabelecida a dinâmica da sociedade que 

reconhecia a si mesma como um sistema multirracial que, porém, não exclui dogmas 

pautados em premissas racistas, uma vez que o branco europeu ocupa o topo da 

pirâmide social. 

Inaugurando parte dos enunciados acerca da memória e identidade afro-

brasileira, Freyre (2003) descreveu que os africanos traficados para o Brasil eram de 

preferência os considerados superiores no desenvolvimento intelectual e de aparência 

atraente, pois havia o intuito de que as mulheres servissem como reprodutoras para 

constituir povoamento. Segundo Freyre (2003), algumas negras minas chegaram a 

casar-se com senhores, tornando-se senhoras na capitania de Minas Gerais. A 

escravidão deformou o negro, com destaque para o fato de que as escravas no início da 

puberdade, logo virgens, serviam como depurativo de sinhozinhos sifilíticos.  

 Ao definir que o posicionamento discursivo de Gilberto Freyre caracteriza-se 

como um “intelectualismo sensorial”, Alves (2007) compreende que a subjetividade da 

autoria de Casa-grande & senzala buscou refletir sobre o que é ser brasileiro numa 

perspectiva autobiográfica. “Podemos dizer que a literatura, em Casa-grande & senzala, 

passa no espaço da vivência, da sensibilidade, da cumplicidade do autor com o texto - 

todas expressões da criatividade” (ALVES, 2007, p. 127). 
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Embora não tenha dado ênfase ao papel da mulher como uma das protagonistas 

na formação da estrutura econômica e familiar da sociedade brasileira colonial, de 

acordo com Freyre (2003), as mulheres da casa-grande viviam desde a infância sob um 

regime tirano, estendido na relação do casamento. Em relação à exploração sexual de 

mulheres e moleques escravos, o escritor assumiu para a sua classe, em primeira pessoa, 

a culpa pela depravação narrada como acontecimento histórico: 

 

A verdade, porém, é que nós é que fomos os sadistas; o elemento ativo 

na corrupção da vida de família; e moleques e mulatas o elemento 

passivo. Na realidade nem o branco nem o negro agiram por si, muito 

menos como raça, ou sob a ação preponderante do clima, nas relações 

do sexo e da classe que se desenvolveram entre os senhores e 

escravos. Dele se deriva toda a exagerada tendência para o sadismo 

característica do brasileiro, nascido e criado em casa-grande [...]. 

(FREYRE, 2003, p. 462). 
 

Ao adotar um estilo em que a escrita sociográfica admitiu interferências em 

primeira pessoa, Gilberto Freyre enunciou valores que romperam com o paradigma 

dominante e ensejou um discurso numa convergência anticolonial, antirracista e 

antiburguesa. Foram relembrados aspectos que descaracterizavam a supremacia da 

moral portuguesa. Encontramos uma referência ao mercantilismo como um modo de 

produção empregado no Brasil e críticas aos portugueses pela busca agressiva por lucro. 

Casa-grande & senzala propôs a articulação de reminiscências que colacionavam a 

supremacia portuguesa, caracterizando-a como opulenta, uma justificativa para o seu 

fracasso como potência colonial: 

 

A deformação do português tem sido sempre no sentido horizontal. O 

achatamento. O arredondamento [...] Seu realismo econômico 

arredondado em mercantilismo [...] materialização bruta dos valores 

da vida [...] Há muito que descontar nas pretensões de grandeza do 

português [...] A alimentar-se da fama adquirida nas conquistas de 

ultramar. A iludir-se de uma mística imperialista já sem base. A 

envenenar-se na mania de grandeza [...] Do século XVI até hoje só 

tem feito aguçar-se no português a simulação de qualidades europeias 

e imperiais, que possuiu ou encarnou por tão curto período. É um 

povo que vive a fazer de conta que é poderoso e importante. Que é 

supercivilizado à europeia. Que é grande potência colonial. 

(FREYRE, 1933, p. 268). 

 

De acordo com Alves (2007), apesar de Gilberto Freyre ser oponente político do 

presidente Getúlio Vargas, Casa-grande & senzala tornou-se um instrumento do 

governo para a exaltação nacional, disseminando uma ideologia oposta às analises 
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acerca da mestiçagem presente como uma característica do Brasil na Cultura e na 

Literatura Brasileira
61

. 

A relação maternal entre sinhozinhos e suas amas de leite e cuidadoras, 

geralmente negras de idade avançada, contrapõe-se ao teor das relações valorizadas na 

perspectiva que evidenciou a virilidade do colonizador. De acordo com Freyre, as mães 

pretas possuíam regalias: 

 

Quanto às mães pretas, referem as tradições o lugar verdadeiramente 

de honra que ficavam ocupando no seio das famílias patriarcais. 

Alforriadas, arredondavam-se quase sempre em pretalhonas enormes. 

Negras a quem se faziam todas as vontades: os meninos tomavam-lhe 

a bênção; os escravos tratavam-nas de senhora; os boleeiros andavam 

com elas de carro. (FREYRE, 2003, p. 435).  

 

Conforme Roncador (2008), o estereótipo da mãe preta ressurgiu nas teorias 

raciais desenvolvidas no Brasil na virada do século XX, e popularizou-se nas memórias 

de infância de escritores modernistas publicadas entre as décadas de 1930 e 1960. 

Segundo Roncador, nos anos 1930, a relação, considerada higiênica, entre a mãe negra e 

o filho branco de criação configurava-se como um símbolo privilegiado da 

confraternização inter-racial brasileira na literatura freyreana, assim como nas memórias 

de outros autores modernistas de sua geração. Porém, os patrocinadores da emergente 

cultura de massas, principalmente mediante a indústria fonográfica, nos anos 1930 

promoveram e nacionalizaram outros ícones femininos afro-brasileiros, como o 

estereótipo de uma lasciva e cordial mulata: 

 

Ao se engajarem na escrita de seus verdes anos, escritores tais como 

José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade e José Américo de 

Almeida evocam suas ‘mães negras’ como expressão da nostalgia que 

guardam por uma tradição (aristocrática) em plena decadência, ou 

consumadamente morta, no momento da escrita [...] pode-se então 

afirmar que no modernismo o mito da mãe preta torna-se um tropo 

privilegiado de nostalgia - nesse caso, a expressão saudosa pelo 

legado cultural do patriarcado [...] Além de servir para a comprovação 

da harmonia inter-racial nos tempos da escravidão, sobretudo nos 

antigos engenhos nordestinos, o mito da mãe preta, ou melhor, ‘a 

aliança [afetiva, assexuada] entre a mãe negra e o menino branco’ 

                                                           
61

 Conforme Guimarães (2002), o discurso enunciado por Gilberto Freyre demarca um posicionamento 

ideológico que particularizou-se ante as abordagens anteriores acerca do tema da hibridez étnica e a 

hierarquia europeia, em textos igualmente consagrados, porém, como Literatura. Cita Canaã, de autoria 

de Graça Aranha, e Os Sertões: campanha de Canudos, de autoria de Euclides da Cunha, ambas 

publicadas em 1902. Segundo Guimarães, a diferença entre as obras anteriores e Casa-grande & senzala 

encontra-se no enfoque das primeiras na importância da mestiçagem da população brasileira com 

europeus, para garantir que esta não fosse composta por degenerados descendentes de povos considerados 

inferiores. 
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ainda contribuiu para a composição da mestiçagem ideal proposta por 

Freyre. (RONCADOR, 2008, p. 131-132). 

 

Freyre (2003) enumerou como contribuição de originalidade técnica dos negros, 

para a formação social brasileira, o trabalho com metais, criação de gado e culinária. 

Em geral, os escravos eram revoltosos. O escritor descreveu que o traje de baiana é de 

influência de negros sudaneses, os mulçumanos, que no início do século XIX era a 

indumentária que ornava negras como se fossem rainhas.  

Embora tenha descrito que senhores de engenho costumavam lançar ao fogo 

escravas grávidas de seus próprios filhos, ou as crianças quando nascidas, conforme 

Freyre (2003), as senhoras das sociedades escravocratas apresentavam um 

comportamento mais cruel que o dos senhores. Essas mulheres são descritas como 

sádicas e constantemente aborrecidas, de fala estridente e desagradável a dar ordem às 

escravas: 

 

Quanto maior a crueldade das senhoras que dos senhores no 

tratamento dos escravos é fato geralmente observado nas sociedades 

escravocratas. Confirmam-no os cronistas. Os viajantes, o folclore, a 

tradição oral. Não são dois nem três, porém muitos os casos de 

crueldade de senhoras de engenho contra escravos inermes. Sinhá-

moças que mandavam arrancar os olhos de mucamas bonitas e traze-

los à presença do marido, à hora da sobremesa, dentro da compoteira 

de doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas já de idade que 

por ciúme ou despeito mandavam vender mulatinhas de quinze anos a 

velhos libertinos. Outras que espatifavam a salto de botina dentaduras 

de escravas, ou mandavam-lhes cortar os peitos, arrancar as unhas, 

queimar a cara ou as orelhas. (FREYRE, 2003, p. 421). 

 

Os antagonismos descritos por Freyre (2003) destacam as influências do 

africano na Cultura Brasileira, salientando o potencial de matriarca da mulher negra, 

embora critique a sua culinária, principalmente a baiana. Guardadas as devidas 

proporções, há um engajamento do escritor no agenciamento de uma memória que 

isenta o negro de suas mazelas e miséria. No capítulo “O escravo negro na vida sexual e 

de família do brasileiro”, o escritor descreveu que psicólogos modernos consideravam 

haver uma relação entre o papel de ama de leite desempenhado por negras, em relação 

aos filhos de senhores brancos e a atração sexual preferencial, voltada para o contato 

inter-racial. Enfatizou a existência de romances. Freyre classificou como equívocos as 

teorias que atestavam a superioridade do europeu louro, equivalente ao nórdico, em 

relação aos negros, considerando as comparações dos africanos a ancestrais mais 

próximos dos chimpanzés meras superstições. Arrolou testes que revelaram que negros 
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possuíam Q. I. equivalente ao dos escoceses, e superior ao de gregos, italianos, polacos 

e portugueses. O escritor afirmou que: “Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, 

traz na alma, quando não na lama e no corpo - há muita gente de jenipapo ou mancha 

mongólica pelo Brasil - a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro” 

(FREYRE, 2003, p. 367). 

Segundo Compagnon (1999), o traço de estilo apresenta-se à interpretação como 

um sintoma individual ou coletivo. Constitui-se como um reflexo da cultura inscrita 

como produção de linguagem, representa a união do pensamento ao uso da língua. O 

traço de estilo não reflete apenas as características individuais do autor, define a autoria 

a partir de seu contexto geopolítico e histórico, como um predicado. Exemplifica o 

sentido e a significação da intenção.  

   

 

4.2.1 Aspectos fenomenológicos da política discursiva da sociografia de Gilberto Freyre 

 
 

Embora tenha identificado a existência de uma peculiar, se não exclusiva, 

mobilidade e intercomunicação entre os diferentes grupos étnicos e sociais existentes no 

Brasil, em comparação a outras colônias europeias, Freyre (2003) considerou a 

sociedade brasileira, em decorrência da formação colonial, como um arranjo 

conservador. Interpretou a formação política do Brasil como uma interferência negativa 

nas expressões aparentemente revolucionárias ou libertárias, em síntese, democráticas e 

a Abolição da Escravatura como um ato precoce: 

 

[...] a tradição conservadora no Brasil sempre se tem sustentado do 

sadismo do mando, disfarçado em ‘princípio de Autoridade’ ou 

‘defesa da Ordem’. Entre essas duas místicas - a da Ordem e a da 

Liberdade, a da Autoridade e a da Democracia - é que se vem 

equilibrando entre nós a vida política, precocemente saída do regime 

de senhores de escravos. Na verdade, o equilíbrio continua a ser entre 

as realidades tradicionais e profundas; sadistas e masoquistas, 

senhores e escravos, doutores e analfabetos, indivíduos de cultura 

predominantemente europeia e outros de cultura principalmente 

africana e ameríndia. (FREYRE, 2003, p. 114-115). 

 

Por seu turno, Melo (2009) argumenta haver na narrativa de Casa-grande & 

senzala tanto um saudosismo quanto uma crítica social, devendo ser compreendidos na 

sua interação como elementos formadores de uma “política da memória”. Na obra 

analisada há uma esfera retórica que idealiza e estiliza as relações sociais, “encontrando 
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lirismo, beleza e espontaneidade em muitos aspectos da vida social brasileira”. A outra 

esfera retórica critica o latifúndio, a perversidade sistêmica da escravidão e denuncia a 

desnutrição da população, a monotonia rural e a violência que pautou as relações 

humanas da sociedade escravocrata. Melo (2009) considera que no primeiro caso, 

Gilberto Freyre pretendeu resgatar dimensões da memória social brasileira, enquanto 

que no segundo, almejava desmistificar estereótipos e mentiras criadas também por essa 

memória coletiva, como a responsabilidade da disseminação da sífilis atribuída aos 

negros. A narrativa analisada trata-se de uma proposta, por parte de Gilberto Freyre, de 

rememoração coletiva, a rememoração de uma geração. Melo supõe que o leitor de 

Casa-grande & senzala nos anos 1930 fosse o homem branco e com acesso à Cultura. 

A valência de Casa-grande & senzala como uma potência para uma política da 

memória não se relaciona à sua literariedade. É produzida a partir de um efeito de 

sentido de um discurso científico. Goza de uma via fenomenológica da memória, 

condicionada pela memória inicial de fatos realmente experimentados como 

acontecimentos cenestésicos. Gilberto Freyre empregou as suas memórias como um 

testemunho acerca dos acontecimentos históricos que narram a formação do povo 

brasileiro.  

Conforme Ricoeur (2007), o testemunho nos leva das condições de possibilidade 

ao processo efetivo da operação historiográfica, inaugurando um processo 

epistemológico que parte da memória declarada, passa pelos arquivos e documentos e 

termina na prova documental. Representa o passado por narrativas, artifícios retóricos e 

justaposição de imagens que, porém, desperta dúvidas quanto a sua intenção veritativa. 

Ao elevar as suas impressões pessoais a argumentos sancionados pelo discurso 

científico de Casa-grande & senzala, Gilberto Freyre revelou a sua inclinação para a 

escrita literária, interferindo como narrador dos principais acontecimentos da 

colonização do Brasil. A veracidade de suas memórias, que harmonizam e amenizam o 

teor dos atos que constituíram a dominação portuguesa, compõem a lírica articulada na 

interface da credibilidade do seu trabalho como sociólogo. A política discursiva de 

Gilberto Freyre opera a narrativização da História Social do Brasil a partir de duas 

perspectivas críticas: a autobiográfica e a científica. Enfatizamos a primeira, defendendo 

a literariedade como a percepção particular do escritor acerca da suposta política social 

existente desde os tempos de colonização.  

De acordo com Ricoeur (2007), o uso do testemunho como arquivo pela 

historiografia o constitui como um tipo de prova documental. A veracidade do 
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testemunho ocorre a partir da articulação da asserção da realidade factual do 

acontecimento relatado e da autenticação da declaração da experiência do autor dos 

relatos, a sua confiabilidade presumida. O fato narrado deve ser significativo, embasado 

em um discurso marcado pela ausência de ficção. O testemunho será autenticado 

somente quando aceito a partir de sua situação dialogal, podendo haver um 

credenciamento daquele que testemunha a título pessoal a partir de sua reputação. O 

“senso comum” constitui-se a partir do compartilhamento que endossa a palavra de 

outrem como um vínculo social, tornando o mundo social um mundo 

intersubjetivamente compartilhado. 

Em Casa-grande & senzala há uma articulação de fatos isolados, percebidos 

como uma variante comum a todo o processo de colonização, a partir de uma inversão 

de valores, como quando Freyre (2003) descreveu casos em que moleques negros 

viviam com todas as regalias dos moradores da casa-grande, após serem adotados por 

sinhás, e senhores incluíam seus filhos com escravas em testamentos.  

De acordo com Ricoeur (2007), as polaridades existentes entre a “reflexividade” 

e a “mundanidade”, par oposto e complementar entre si, são de extrema importância no 

momento de transição da memória individual para a memória coletiva. A reflexividade 

é um rastro irrecusável da memória em sua fase declarativa, ou seja, afirma a memória 

como um argumento positivo e corresponde à memória corporal. Essa categoria de 

memória encontra expressão através do “corpo habitual” ou “corpo dos 

acontecimentos”, inscrita como uma memória individual. Segundo Ricoeur, mediante a 

transição da reflexividade de uma memória individual para a polaridade da 

mundanidade, ou seja, a sua constituição como uma memória coletiva, os indícios de 

recordação inscrevem-se como “lugares de memória”. Assim, a memória dos lugares, 

incluindo a sua localização de data ou tempo, e de lugar ou espaço, poderá encontrar a 

sua equivalência simbólica com o que compreende uma parte constituinte de um 

acontecimento histórico compartilhado. 

 Gilberto Freyre propôs em sua intertextualidade um percurso historiográfico que 

descreveu o encontro das alteridades evidenciadas como elementos primordiais da 

sociedade e da família brasileira: o português, o ameríndio e o africano. A partir dessa 

matriz original, a sua escrita conduz a uma reflexividade articulada como um fato social 

e a uma valência para a inscrição de uma política da memória. Trata-se de um fenômeno 

a ser operado pela memória coletiva mediante a representação de episódios constitutivos 

de uma democracia étnica, mediante uma escrita literária.  
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As críticas quanto à inautenticidade de Casa-grande & senzala como um texto 

científico e a atribuição de literariedade salientam a presença extrema da interferência 

da subjetividade do autor na retórica utilizada como argumento discursivo. Nesse 

sentido, compreendemos que Gilberto Freyre articulou parte de suas memórias 

individuais como uma espécie de base empírica. Assim, a obra analisada serviu-se de 

um potencial fenomenológico da constituição da memória, em que referências 

testemunhais compõem a matriz de um acontecimento histórico. Permeada por uma 

memória individual, Casa-grande & senzala pode ser lida como uma visão particular do 

autor com desdobramentos para uma análise científica, modificando o seu status. As 

reflexões de Gilberto Freyre, ao final da produção do texto, constituíram-se como 

verdades reflexivas do escritor com formação em Sociologia, pressupondo que os dados 

empíricos foram submetidos a uma investigação metodológica. A publicação da obra 

vislumbrou interferir numa memória coletiva, mediante a narrativa de uma democracia 

que constitui um mito do ponto de vista da historiografia. 

De forma geral, ao enunciar os ameríndios como “crianças grandes” e de cultura 

rasteira e propor que a Abolição da Escravatura foi precoce, Gilberto Freyre contribuiu 

para o emolduramento dessas subjetividades como estereótipos de identidades 

oprimidas, de forma a limitar as suas alteridades em maneiras pelas quais toda a 

sociedade brasileira interpreta todo e qualquer indivíduo de uma dessas minorias 

políticas existentes no Brasil. Na obra analisada, a descrição das alteridades determina o 

elo com a realidade, mítica a priori.  

A crítica associa ao discurso timidamente emancipatório de Gilberto Freyre, em 

relação às etnias colonizadas, o fato de que o sociólogo foi um descendente de senhores 

de engenho. Freyre reproduziu em seu ensaio todo um imaginário que confere à sua 

escrita a fala dominante e, de certa forma preconceituosa, o que interfere na sua 

performance como cientista. O sociólogo desconsiderou qualidades importantes das 

religiões e crendices populares, com ênfase para os desdobramentos do catolicismo e 

descrição pejorativa das práticas místicas da casa-grande, das senzalas e das 

comunidades indígenas. Pressupomos que seria frutífera a exploração dos aspectos do 

imaginário mítico-religioso, uma vez que, como o próprio ensaísta descreve, 

fundamentou a sociedade como justificativa de coesão. Embora tenha disseminado, de 

forma inédita, a contribuição de ameríndios e africanos na construção sociocultural e 

econômica no Brasil, o escritor não formula questões ou respostas para o encerramento 
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da subalternidade das etnias minoritárias, suavizando a crueldade do processo de 

colonização. 

Finalmente, o texto de Casa-grande & senzala pode ser compreendido como um 

exercício retórico que pretendeu constituir-se como uma memória coletiva da sociedade 

brasileira. Sugere que essa memória seja agenciada pelos leitores como uma política de 

reconhecimento e pertencimento cultural, um agenciamento da memória para a 

perpetuação de bases democráticas. A propósito da política discursiva adotada por 

Gilberto Freyre, em Casa-grande & senzala, temos a inscrição de um imaginário 

dissidente das correntes formais até os anos anteriores à sua publicação, com a proposta 

de uma agência que definiria a identidade e a estrutura da sociedade brasileira como um 

lugar de memória; a partir de reminiscências que, em síntese, referem a acontecimentos 

históricos selecionados a partir de um interesse inicial do escritor. Gilberto Freyre 

descreveu a formação social e familiar do povo brasileiro, mediante uma tese que 

poderia apaziguar os ânimos quanto às discussões acerca da identidade brasileira, 

evocando a participação de diferentes grupos étnicos como interferência cultural e 

econômica dos nativos no Brasil. Além das ressalvas quanto ao conteúdo da pesquisa 

numa perspectiva historiográfica e socioantropológica, analisamos Casa-grande & 

senzala como uma obra híbrida, uma narrativa construída na interface do discurso 

científico com recursos da linguagem literária e a síntese de uma política discursiva. 

Trata-se de uma narrativa cercada de polêmica e controvérsias. 
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Considerações finais 

 

 

 A contribuição de mulheres, embora não fossem compositoras consagradas, foi de 

extrema importância para a resistência do Samba, ante o Aparelho (repressivo) de 

Estado. As rodas de samba que aconteciam na casa da Tia Ciata são um exemplo disso. 

Podemos dizer que Tia Ciata foi uma das grandes matriarcas do Samba, ainda 

amaxixado, que ganhou novas formas a partir das rodas de samba batucado do Estácio, 

que também contavam com suas mulheres que providenciavam para que nada faltasse 

aos sambistas enquanto tocavam e participavam das rodas como partideiras.  

 Mediante a imprensa, o Rádio, o disco, o Cinema e as revistas, o Samba criou 

hábitos e produziu modos de vivência. Antes de tornar-se um sucesso nacional e 

internacional, o Samba, apenas, tecia crônicas do cotidiano de seus compositores, 

revelando a subjetividade das camadas mais populares. Depois, quando passou a fazer 

parte da cultura de massas, vendia o que as classes dominantes queriam ouvir, perdendo 

a sua espontaneidade. O Samba fora cooptado pelo Aparelho de Estado, diante do 

sucesso que fazia nas camadas mais populares disseminando a malandragem como uma 

forma de sobrevivência, diante da concorrência desleal com brancos nativos e 

imigrantes para o trabalho. Foi trocado pelo samba-exaltação ou samba da legitimidade, 

que exaltava a Pátria e as belezas naturais do país, mulatas e a figura da baiana, 

principalmente após o sucesso estrondoso de Carmen Miranda, internacionalmente. Os 

problemas sociais existentes no Brasil eram camuflados pelos sambas de sucesso e que 

eram também incentivados pelo Aparelho de Estado. 

 Fazendo do Brasil uma nação única, por conta de sua originalidade musical, o 

Samba é referido, desde os anos 1930, como o signo identitário desta Nação, que 

embora tenha perdido espaço nos últimos anos, continua resistindo culturalmente e 

afirmando a sua identidade em rodas de samba, em bares ou fundos de quintais e 

quadras de escolas de samba. Guarda os seus elementos étnicos do Candomblé, até 

mesmo por algumas composições veiculadas pela indústria cultural. A matriz do samba 

é afro-brasileira, na qual muitos dos brasileiros, independentemente de etnia, se 

reconhecem. 

 Após a sua proibição e perseguição por força policial, devido os temas da 

malandragem, o Samba foi transformado em uma mercadoria cultural pela indústria 

cultural, nos anos 1930, como ocorre nos dias correntes como uma memória discursiva. 
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Foi submetido a estilizações que o tornaram mais afastado de suas matrizes, para ser 

aceito pelas classes dominantes. Após o seu embranquecimento, foi forjado como uma 

narrativa que vendia a mestiçagem como a representação mais genuína do brasileiro. O 

Samba foi responsável pela manutenção da produtividade do polo industrial que se 

formava no Brasil, principalmente nos anos em que foi desencadeada a II Guerra 

Mundial. A miscigenação proposta pela política cultural dos anos 1930, pelo Aparelho 

de Estado, serviu tanto como um elemento de coesão, como também de disputa entre as 

diferentes classes encontradas no Brasil. Ao criar modelos identitários que compunham 

elementos culturais, a miscigenação criou condições para que as características do povo 

brasileiro constituíssem costumes, rituais e tradições, convivendo com os modismos da 

indústria cultural. 

Constituído como um sujeito inscrito em um discurso imbricado como uma 

formação ideológica, a identidade da baianidade/mestiçagem interpelava o cidadão 

patriota, nos anos 1930, como uma metáfora narrativa, após as culturas regionais serem 

valorizadas como produções genuínas dessa Nação. Temos aqui como tópos discursivos 

da memória antropognóstica a democracia racial, a discriminação racial, o trabalho e o 

ultranacionalismo brasileiro; articulados em dadas condições históricas de existência na 

luta de classes, atravessados por determinações inconscientes e sob a influência da 

opacidade dos discursos. Foram estereótipos postulados silenciosamente. A categoria do 

sujeito interpelado-assujeitado é a categoria constitutiva de toda ideologia, expressa em 

sua corporeidade. 

 O Aparelho de Estado articulou formações ideológicas referidas ao Aparelho 

Ideológico de Estado, inscritas por formações discursivas colecionadas como uma 

cadeia de efeito de discursivo acerca da mestiçagem. Isso ocorreu com a ajuda da 

importância que Casa-grande & senzala repercutiu após a sua publicação no Brasil, em 

1933. As condições ideológicas da produção/reprodução/transformação das relações de 

produção primavam pela prosperidade da indústria cultural, a despeito de políticas 

públicas realmente inclusivas. Embora fosse evidenciado como um produtor cultural, o 

afrodescendente não era respeitado em sua integridade, era além de tudo um produto da 

cultura de massas que, na realidade, deveria ocupar o seu lugar junto à massa de 

proletários.  

As linguagens territoriais, como um conjunto de formações ideológicas, 

engendraram as relações sociais materializadas em ações que referem ao âmbito político 

mediante o Aparelho Ideológico de Estado. As condições de existência histórica eram 
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representadas pela Ideologia do Aparelho de Estado, que primava pela ordem, o 

desenvolvimento econômico e o patriotismo. Se não fosse a adesão da classe média ao 

gênero musical, o Samba não seria instituído com um signo identitário do Brasil. As 

festas populares, principalmente em homenagem à Nossa Senhora da Penha e o 

Carnaval, foram primordiais nesse reconhecimento. Além do próprio Aparelho 

(repressor) de Estado, a censura ao Samba ocorreu principalmente por iniciativas em 

nome da Igreja Católica. A Ideologia do aparelho relacionado à Cultura e 

entretenimento dissimulava uma realidade, como todo o Aparelho de Estado. Fora 

construída uma relação de contradição, que regia as diferentes classes sociais.   

O fato da sociedade brasileira ser multirracial, não faz dela uma sociedade 

multicultural, pois para isso deveria haver uma equidade nas oportunidades de trabalho 

e crescimento econômico e não a escolha de indivíduos conforme a sua aparência se 

aproxima do colonizador europeu. A música negra, em sua forma original um modo de 

comunicação com entidades divinas, servia também como uma forma de coesão grupal 

e comunicação com a classe dominante em cortejos e festas populares que permitiam a 

aproximação entre as diferentes classes, embora ainda houvesse o repúdio à cultura de 

populares por alguns segmentos da elite carioca. Articulado como uma tecnologia do 

imaginário, o Samba representa a musicalidade incidental da Nação brasileira. Ary 

Barroso e Carmen Miranda podem ser considerados como os sambistas mais engajados 

e comprometidos com as narrativas acerca da Nação que se consolidava nos anos 1930. 

O Samba cristalizou-se como uma oportunidade de profissionalização de um grupo 

marginalizado e articulou o seu intercâmbio cultural com diversas classes. As condições 

de produção desse bem simbólico, a partir da indústria cultural, reproduziram relações 

sociais que determinaram as práticas culturais acerca da inclusão do negro como um 

cidadão dominado, embora livre da escravidão, numa Pátria com a inscrição de uma 

prática democrática questionável. 

 A Ideologia inscrita na política cultural do governo do presidente Getúlio Vargas 

correspondeu a uma prática economicista e não a uma prática pedagógica, no sentido de 

que o produtor da cultura disseminada pelo Samba pudesse ser incluído em outros 

setores de produção, assim como na posição de gerência dos meios de produção, 

influenciando, ainda, na pedagogia do país. Atento às tendências que caracterizavam um 

Estado moderno no Ocidente, o mercado de bens simbólicos instituído no Brasil, a 

partir do estabelecimento da indústria cultural, reproduziu práticas criticadas pela 

Escola de Frankfurt. A indústria cultural consolidada nos anos 1930 seguia interesses de 
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instituições privadas e públicas que contribuíram com a implantação da lógica 

economicista e de signos articulados segundo um imaginário de representações de uma 

ideologia totalitária, conservadora e autodenominada como progressista. 
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