• I NTRODUÇÃO •

EU SOU O SAMBA
“Eu sou o samba
a voz do morro sou eu mesmo sim senhor
sou eu que levo a alegria
para milhões de corações brasileiros.”
Zé Kéti, “A voz do morro”

A música popular brasileira tornou-se, como disse o crítico cultural Antônio
Cândido, o “pão nosso cotidiano da cultura nacional”.1 E o samba foi o recheio,
por vezes inspiração, de quase todos os movimentos musicais desta terra carnavalesca. Isso aconteceu até mesmo naqueles momentos em que “modernos”
músicos tachavam-no de arcaico, ultrapassado.
Apesar de ser um gênero resultante das estruturas musicais européias e
africanas, foi com os símbolos da cultura negra que o samba se alastrou pelo
território nacional. No passado, os viajantes denominavam batuque qualquer
manifestação que reunisse dança, canto e uso de instrumentos dos negros. Esse
era então um termo genérico para designar festejos. O sentido amplo permaneceu na literatura colonial até o início do século xx, quando a palavra samba
passou a ocupar seu espaço.
A primeira menção ao termo samba conhecida foi feita em 3 de fevereiro
de 1838 no jornal satírico pernambucano O Carapuceiro. Mas samba significava
tudo menos o ritmo que conhecemos hoje. No Rio de Janeiro, por exemplo, a
palavra só passou a ser conhecida ao final do século xix, quando era ligada aos
festejos rurais, ao universo do negro e ao “norte” do país (ou seja, a Bahia).
Nos primórdios do século xx, a literatura carioca já registrava com freqüência o termo samba. Cada vez mais distante de sua inspiração folclórica, as
situações em que aparecia diziam respeito ao ambiente urbano e já mestiçado
da cidade. O samba era comparado com o maxixe e o tango, palavras que
musicalmente representavam, muitas vezes, a mesma coisa.
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Almanaque do samba

Aos poucos estava sendo pavimentado o terreno, ou melhor, o terreiro
em que o samba iria se consolidar. Urbano, mestiço, carioca e já dispondo dos
instrumentos percussivos das escolas, ele foi gradualmente eleito pela população o principal ritmo musical do Rio de Janeiro. Era o coroamento de séculos
de interação etnocultural, muitas vezes conflituosa, mas sempre com poros
comunicativos bem abertos.
O Estado implantado no Brasil após a Revolução de 1930 soube aproveitar a “pegada” popular do samba e, com incentivos ao carnaval das escolas
e a utilização da recém-inaugurada radiodifusão, ajudou a expandir o gênero
nacionalmente. Na década de 1940, samba passa a ser sinônimo de brasileiro e
ganha fama internacional, de forma que hoje o mundo inteiro vê o Brasil como
berço do carnaval e do samba (sem falar no futebol, claro!).
Ainda que guardasse o sentido de festa na palavra – “Eu vou ao samba/
porque longe dele não posso viver…”, diz Paulinho da Viola –, o termo samba
criou tão sólidas raízes que seria impossível enumerar os significados de todas as
suas ramificações etimológicas: samba-choro, samba-canção, samba de terreiro,
samba de exaltação, samba-enredo, samba de breque, sambalanço, samba de
gafieira, bossa nova, samba-jazz, samba de partido-alto, samba de morro, samba
de quadra e samba-rock são algumas delas.
Não sendo o leitor “ruim da cabeça ou doente do pé”, já percebeu que a
riqueza desse “batuque” contemporâneo só vai acabar na hora em que o dia
clarear. Por isso, vamos em frente que a noite está só começando.

