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RESUMO:
Pesquisa realizou-se a partir dos estudos de pós doutoramento, centrado nas condições de 
efetivação de direitos sociais, em contextos de periferia do capitalismo tardio. Partiu-se para 
uma análise entre cultura e política e os “contextos de (in) justiça” na sociedade brasileira, 
referendados pela música popular brasileira, em especial o samba. Pela música, em circuitos de 
amizade e reconhecimento, foi possível introduzir nos espaços públicos a voz dissidente contra 
o preconceito “de cor”, disseminado nas práticas e ideologia do Estado e família tradicional. 
Dessa resistência imaterial, símbolo da brasilidade, surge um ritmo novo sob o signo do batuque, 
que gera poder contra o preconceito, racismo e discriminação, insistentes em permanecer na 
conduta das elites dominantes e classes médias, rurais e urbanas. As lutas sociais do movimento 
negro, disseminadas nas condutas e letras dos compositores culminaram no tempo presente em 
que negros, índios e mulheres alargam seu protesto e falam por si, representando as identidades, 
nomeando o polo opositor, núcleo duro do autoritarismo social.

Palavras chaves: Música, memória, cultura, política e movimentos sociais. 

Introdução

No estágio de Pós-Doutorado realizado na Universidade Nova de Lisboa, partimos da área 
disciplinar do Serviço Social em diálogo com a Sociologia, elegendo a multidisciplinaridade como 
modo de perceber o desenvolvimento da teoria social e do pensamento crítico contemporâneo, em 
interface com a teoria crítica da escola de Frankfurt e os debates atuais em torno da compreensão da ação 
coletiva, e da memória dos movimentos sociais, em desenvolvimento nas sociedades tardias. A pesquisa 
foi influenciada por encontros realizados com professor Casimiro Balsa e Vivianne Chatel, a partir da 
realização do I Congresso em Desenvolvimento Social em parceria entre Universidade Estadual de 
Montes Claros, Universidade Nova de Lisboa (UNL) e Universidade de Friburg. Atualiza uma discussão 
trazida nos anos 2000 por professores da Universidade de Campinas –UNICAMP, Josué Pereira da 
Silva e Evelina Dagnino, os quais vem a influenciar pesquisas sobre os processos de legitimação das 
instâncias de poder fundados na cultura.

O relatório final que inspira esta comunicação intitula-se “Trabalho, cidadania e Reconhecimento: 



540

a dificuldade de consolidar direitos sociais.”, ampliado e apresentado ao orientador Casimiro Marques 
Balsa. Nessa apresentação no VICIPCT, busca-se focar na memória de compositores que cantaram o 
samba, ritmo de forte ascendência africana, para comunicar as expectativas por respeito e reconhecimento, 
presentes em aspirações e lutas de classes, no decorrer do tempo. Os resultados da pesquisa decorrente 
de Pós Doutorado dialogam com os efeitos da crise da sociedade salarial, analisada pelo sociólogo 
Robert Castel (1996), que expõe uma metodologia em que interage umas perspectiva marxista e 
durkheimiana no modo de compreender a hegemonia das lutas de classes, trazidas agora para o interior 
das classes, o que enfraquece a consciência e dissipa a noção de classe pois alguns tem mais benefícios 
por pertencimento na classe, do que outros, desintegrados.

As disputas são naturalizadas pela desigualdade sistêmica, para o qual Castel não vê saída a não 
ser dentro do salário e das proteções da classe trabalhadora, já conquistadas pela classe trabalhadora, 
acrescidas para assegurar renda cidadã para os desfiliados.

Outras opressões de sexo, gênero e “raça” e etnia, em interdependência história com o preconceito 
de cor, encontra explicações no “movimento de colonização”, no Brasil “recém-descoberto”. Esse 
movimento colonizador ocorre de cima para baixo, e “direcionou o desenvolvimento das trocas 
culturais”, sendo que o registro ibérico marcou um tipo de contato em que o homem branco, colonizador, 
compreendia o nativo e os africanos como inferiores, não humanos. O registro ibérico suplantou as 
origens culturais de herança indígena e africana, do período que se conhece como Brasil Colonial, 
destacando nesse quesito a “deculturação” observada por Tinhorão (1972, apud KIEFER, 1997, p.10) 
sobre as canções nativas, dos denominados indígenas brasileiros.

Para começar, os jesuítas, assustados com o caráter selvagem do instrumental 
da música indígena – trombetas com crânio de gente na extremidade, 
flauta de ossos, chocalhos de cabeças humanas, etc – trataram de iniciar os 
catecúmenos nos segredos do órgão, do cravo e dofagote, que melhor se 
adaptava à música sacra”(TINHORÃO,1972, apud KIEFER, 1997, p. 10) 
(...)

“Como decorrência da ação ‘civilizatória’ dos jesuítas, a música dos índios, 
expressão dos povos mais fracos culturalmente, cedeu lugar à música 
europeia. O fenômeno da deculturação da música indígena brasileira (título 
de um trabalho já citado de José Ramos Tinhorão é incontestável.” (p.12)

Um dos primeiros registros das impressões da música nativa, é de Jean de Lery, na 
obra Viagem à Terra do Brasil (apud KIEFER, 1997, p.10):

Essas cerimônias duraram cerca de duas horas e durante esse tempo os 
quinhentos ou seiscentos selvagens não cessaram de dançar e cantar de um 
modo tão harmonioso que ninguém diria não conhecerem música. Se, como 
disse, no início dessa algazarra, me assustei, já agora me mantinha absorto 
em coro ouvindo os acordes dessa imensa multidão e sobretudo a cadência 
e o estribilho repetido a cada copla: Hê, he ayre, heyrá, heyrayre, heyra, 
heyre, uêh”. E ainda hoje quando recordo essa cena sinto palpitar o coração 
e parece-me a estar ouvindo”. (KIEFER, 1997, p. 10)

Sob a influência da “deculturação”, ocorreu, em simultâneo, um “hibridismo” entre 
osrituais africanos e afro-brasileiros e a cultura brasileira de herança luso-europeia, num encontro 
rico de emoção e genialidade representado pelo samba, nas suas origens, o qual guardam ainda 
a “alma” e herança nacional. De todo modo que cabe demonstrar o relevante papel da herança 
africana na evolução de um ritmo que em si reúne pessoas brancas, negras e mestiças, e enfim, 
gera poder e política, de baixo para cima.

É certo que os espaços públicos se alimentam da pluralidade de sujeitos, indivíduos, 
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grupos e atores que representam a arena e o campo de forças na sociedade. Um novo ritmo 
ligado aos rituais africanos, cantado como “grito dos excluídos” (RAP, WELF DA ROCINHA), 
representava os que não encontravam emprego formal, ou dele abdicavam, logo tornava o 
samba como modelo de boa vida, ligada a boemia e vida intensa.

Veio a ser o dono do corpo dos sambistas e das musas, cada vez mais aceito na sociedade 
de classes, de modo a ser hoje de cultura do de seu momento real, de resistência dos negros e 
dos dissidentes poetas, que não viviam para trabalhar como consequência da modernização 
das cidades. O samba, é por muitos, considerado um símbolo da brasilidade, é um patrimônio 
da humanidade, verdadeiramente brasileiro, e esse movimento na música brasileira teve início 
quando os hábitos alteravam a cultura local, o samba veio a juntar, mais do que desunir, de modo 
que foi exaltado por todos, à época, como se todos percebessem como uma grande novidade 
as expressões musicais de Pixinguinha, Noel Rosa, Geraldo Pereira, notáveis sambistas, 
“queridos” dentre tantos outros Cartola e Wilson Batista sendo expoentes em meio a um período 
de prejuízo histórico para os negros e pobres.

Intentando romper preconceitos no campo da sociedade, por meio da arte e da cultura, a 
música foi um produto cultural que a indústria fonográfica soube apreciar. A imprensa paulista e 
carioca considerava uma imensa novidade a ser explorada, mediante à baixa qualidade musical 
da época e diante da expectativa de exploração do potencial do “folclore”, conforme estudos 
de Silva Junior (2017), numa referência de como o Brasil profundo poderia ser explorado por 
produtores do rádio e pela indústria de comunicação.

Encontros e acontecimentos, de certa forma ocasionais e contingentes, deram o rumo da 
resistência e assimilação da luta dos negros e pobres, homens e mulheres ligados à luta pela so-
brevivência, num sistema injusto e naturalizado. Indivíduos e grupos “desfiliados” da sociedade 
salarial e das famílias tradicionais formavam segmentos de classe vulneráveis e sem integração 
social.

Encontravam-se na Capital Federal, nos anos 1900-1930, nas zonas de prostituição e 
boemia da Lapa, em que se repartiam locais mais elitizados e de ambiente familiar, como 
pensões e cafés, próximos dos cabarés, onde se apresentavam os artistas, em peças de teatros de 
revista, especializados na exposição de beldades negras e mulatas. No Rio de Janeiro, como nas 
maiores cidades brasileiras, a sobrevivência por meio da mendicância ou malandragem eram 
genericamente enquadradas na lei da vadiagem.

A cultura da malandragem foi exaltada pelos sambistas, num período verdadeiramente 
atroz, em que os preconceitos e discriminação eram expressos na lei de repressão à cultura 
africana, por meio da proibição do Partido Político Negro e da Frente Negra (ASSUMPÇÃO, 
2019), e outras repressões à capoeira e ao cultivo da maconha, relacionada à cultura africana.

Fechados estavam os canais para participação dos negros, índios e mulheres em partidos 
políticos ou mesmo nos sindicatos mais representativos, tornando-se raros os movimentos so-
ciais que pudessem expressar sua indignação.

A música veio a ser um instrumento ou “caixa de ressonância” (Habermas, 2002) dos 
movimentos sociais e das aspirações de igualdade, por estarem os músicos em condições de 
destaque, podendo representar as demandas coletivas por justiça e humanidade.

Um circuito de amizades e afetos que resiste ao fascismo

Este texto une-se aos de demais pesquisadores, de cunho interdisciplinar, que defendem 
que a arte e ciência são complementares das práticas de intervenção teórico-operativas: as 



542

músicas funcionam como um circuito de amizades e afetos que gera poder e reconhecimento 
de identidades coletivas e é fonte de memória dos movimentos sociais. Portam lutas, perdas, 
vitórias, talentos, genialidades em dissenso com os valores dominantes. Sabe-se que, no que 
tange ao cenário dos anos 30, na recente república brasileira, o espaço do trabalho formal, como 
em tantos outros, a massa de brasileiros negros, pobres, pardos e mestiços era “desfiliada”, e 
poucos indivíduos integravam-se aos empregos existentes.

“O negro escravo e a música” foi analisado por Kiefer, a partir da ideia de “contribuição 
direta do negro escravo, com valores próprios, sumamente importante na formação da 
música brasileira”(1997, p.14). A contribuição forçada por meio de trabalho escravo, também 
foi destacada por esse autor, pois garantiu “a possibilidade de expansão econômica, e em 
consequência do desenvolvimento cultural, de determinadas capitanias a partir do século 
XVI; em segundo lugar, a participação do negro escravo em funções musicais eruditas, ou 
semieruditas, de caráter eminentemente europeu.” Nos estudos de Regis Duprat, o emprego 
de negro na música aparece no estudo da Música na Bahia Colonial (1965, apud KIEFER, 
p. 15) quando ele identifica a prática de negros escravos empregados nas bandas e serenatas 
pelos aristocratas. “O emprego do negro escravo como músico era costume que se observa pelo 
período colonial” (KIEFER, 1997, p.15).

Os estudos de música situam uma movimentação mais relevante no Império, na virada do 
século, Chiquinha Gonzaga marca sua influência no cenário da música popular, com a canção 
Corta Jaca (1908-1912), rompendo preconceitos de gênero e raça, pois suas músicas flertavam 
com ritmos anteriormente ligados aos escravos, conquanto popularizasse as marchinhas, o ma-
xixes e o jongo.

Na Lapa, na capital nacional, negros e brancos pobres, lutam por ver suas capacidades 
reconhecidas, conquanto tenham sido escamoteadas, no caso dos músicos negros que atuavam 
nas orquestras dos teatro de revista no fim do século XIX e início do XX. Para escondê-los do 
grande público, nas peças musicais encenadas, os músicos apresentavam-se “sob as cortinas”, 
como demonstra os estudos de Gonçalo Siva Junior (2017). Era prática comum, os músicos sob 
as cortinas, de modo a não serem vistos e aplaudidos, o que contestaria a superioridade da raça 
branca, defendida pelo racismo científico.

Performances musicais e destaques de genialidade, como de Pixinguinha, só vieram aser 
reconhecidos por volta dos anos 30, e alguns compositores negros, morreram sem o devido 
reconhecimento em vida, como é o caso de Wilson Batista.

Geraldo Pereira, esse foi homenageado por João Gilberto, mas Wilson Pereira não teve 
sua glória estabelecida em vida, embora seus sambas sejam comparáveis a Cartola e Nelson 
Cavaquinho (VIDA eSamba).

Nos anos 30, um cenário que dialoga com Trabalho, Inexistência e Pobreza.  De acor-
do com Silva Junior (2017), no campo da cultura, havia sido lançado, em 1929, o primeiro 
filme brasileiro, Acabaram-se os otários, com lançamento de canções de Vadico, um sambis-
ta branco, carioca, filho de italianos imigrantes, o qual veio a se revelar um grande letrista, 
parceiro de Noel Rosa em canções como Festiço da Vila “Quem nasce lá na Vila/nem sequer 
vacila/ ao abraçar o samba/...Não tem medo de bamba...a Vila tem um feitiço sem farofa, 
sem vela e sem vintém, que me  faz bem...” e Feitio de Oração. “Batuque/ É um privilégio/ 
Ninguém aprende samba no colégio”. Embora fosse paulista e não conhecesse o samba ca-
rioca, no ano  de 1930, a Companhia de Mulatas Brasileiras, por meio de seu diretor, viria a 
contratar Vadico para compor e dirigir o espetáculo, com todas as peças compostas por ele 
(SILVA JUNIOR,2017)

As peças de Teatro de Revista lançavam as cantoras do rádio, e eram encenavam em São 
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Paulo e Rio de Janeiro, com orquestras ao vivo a acompanhar todas as apresentações. Desse 
movimento social, de resistência e criação de um espaço para a visibilidade da cultura negra, 
foram reconhecidos talentosos compositores como Pixinguinha e Vadico, letrista parceiro de 
Noel, responsável pela composição das 29 das 30 canções encenadas, sendo a última entoada 
por todos, sendo o chorinho Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga (SILVA JUNIOR,2017).

Junto de Noel, Vadico veio “transformar o samba, num feitiço decente” (SANDRONI, 
2012), o que é amplamente analisado, como nos mostra Iraci Silva (2019).

Se ambos compositores, brancos, seriam racistas é algo, contudo, que não se considera 
facilmente como plausível, pois Noel Rosa teria sido o compositor que mais amava a ma-
landragem, tendo deixado a carreira de médico, o que poderia ter se concretizado, se abrisse 
mão da boemia e das amizades com os compositores negros, como Ismael Silva, que teve de 
retirar algumas vezes da delegacia, e Wilson Baptista, de quem foi parceiro na polêmica que 
mobilizou a década de 30, e o qual também  teve incontáveis passagens pela polícia, devido 
a lei da vadiagem e prova de trabalho, de 1941 (LEI de 1941, SILVA,2019).

As práticas autoritárias do Estado Novo (1937-1945), do primeiro período ditadorial Ge-
tulista, foram analisadas por categorias como populismo e messianismo focadas em compreen-
der o sentido da política no Brasil. Evelina Dagnino, Marilena Chaui, e Vera Telles auxiliam no 
debate dos anos 1990 e seguintes, buscando no passado esse ancoradouro de práticas, culturais 
asseguradas em discursos e instituições, práticas culturais cristalizadas, calcificadas, difíceis de 
serem transformadas, na medida em que se sedimentam e cristalizam em racismo, preconceito 
e discriminação, alimentados por discursos de ódio e banalização da violência.

Esse caldo de cultura e política são responsáveis pela sedimentação de valores domi-
nantes na Sociedade e Estado, pois se alimentam dos fenômenos de dominação  e legitimação 
que vieram a estabilizar as desigualdades sociais, sob o prisma da violência (TELLES, 1994) 
e da naturalização das perdas, tidas como derrotas individuais do “lobodohomem”, numa 
estruturade “todos contra todos”.

Sob as lentes da sociologia e filosofia política é possível compreender os aspectos 
estruturais e sistêmicos e o papel do ator individual e coletivo, expresso no polo do Estado, 
Sociedade ou sociedade civil, de modo a perceber a ação coletiva e condições necessárias 
para a instituição da igualdade como prática sistêmica.

Nesse sentido, surgem categorias como “sistemas” (político, econômico e administrati-
vo), e “mundo da vida”, expressão que Habermas desenvolve nos anos 1980 para explicar as 
realidades pré-teóricas que interagem entre si para manter a estabilidade da vida cotidiana, de 
forma a garantir o funcionamento dos sistemas e a “colonização do mundo da vida”, contra a 
qual teríamos de nos integrar ou resistir. Modelo teórico que mobiliza sociedade e as formas de 
Estado, são categorias analíticas utilizadas para ancorar o desenvolvimento da teoria crítica, e 
explicar o seletivo modo de acesso à cidadania e ao estado democrático de direito.

De modo que ultrapassar a sociedade burguesa teria de ter em conta a inexistência do 
indivíduo abstrato como parâmetro da sociabilidade. Assim, a forma democrática passaria pelo 
conteúdo dos direitos humanos, por meio do direito à educação, saúde e trabalho, meios de 
sobrevivência num “sistema-mundo” formado por relações de classes que se construíram como 
complementares ao estado administrado, a fim de estabilizar o sistema político e econômico que 
neutraliza as desigualdades sociais sob a forma da injustiça e alienação.

No Brasil dos anos 30, a violência foi o princípio estruturador dos espaços públicos e 
privados, rurais e urbanos. Jessé de Souza em diálogo com M. Weber avalia que o maior valor 
institucionalizado no Brasil foi o individualismo, mesmo quando há ascensão social, nunca é 
do grupo ou das classes subalternas, chamadas provocativamente por Souza, de “ralé brasi-



544

leira” (SILVA,2006).

Dessa violência escravocrata prevaleceu uma ordem republicana indiferente ao sofrimen-
to alheio das pessoas e classes “desentrosadas” (Faleiros, 2011), marcadas por episódios que 
marginalizaram a sua reivindicação pela igualdade.

Pode ter sido o caso do sambista Wilson Batista, negro, de família de abolicionistas, 
sambista de grande extensão, que ficou conhecido mais por sua polêmica com Noel, e não foi 
redescoberto até o fim da sua vida pela geração da MPB. Pode-se dizer que Batista perdeu o 
bonde da bossa nova, ganhou uma biografia póstuma em 2012, por meio da qual sabemos que 
ele percebia com amargura o desfecho de sua vida, que seria esquecido ou não teria reconhe-
cimento em vida. Apenas em 2013, percebe-se algum movimento de iniciativa do músico e 
artista Rodrigo Alzuguir no sentido de homenageá-lo com show e biografia “O samba foi sua 
glória” (VIDA e Samba, 2014, RODRIGO,2013)

A situação das minorias fora do poder político dá conta da realidade de negros, indíge-
nas e brancos pobres, mulheres negras e mestiças, não brancas, situadas no Brasil profundo, 
ainda à margem da integração social pelo Estado ou pela sociedade de mercado. Situação des-
vantajosa, foi, durante séculos, considerada fruto de seu desajuste pessoal e da inferioridade 
de sua natureza. Ou seja, sua posição social era vista como fruto de derrotas individuais, e de-
méritos próprios. Assim, nessa sociabilidade capitalística sem a crítica aos sistemas, Ismael 
Silva e Wilson Batista eram desintegrados aos moldes do que se assemelha coma realidade 
atual, vivenciada pelas comunidades de favelas vítimas da violência sistêmica do  estado 
capitalista e do Estado Penal no limiar das primeiras duas décadas do séculoXXI.

Nos anos 1930, constantemente, os compositores negros e pobres, sem emprego fixo, 
eram penosamente levados à prisão pela lei da Vadiagem de 1941 (LEI de 1941). Mesmo com 
o apoio de Noel e dos parentes, levando comprovantes de pagamento de aluguel, ainda assim, 
a vida de constantes sofrimentos e humilhações pode tornar crônico o uso de álcool e tornar 
banalizados os atos ilícitos que marcariam a passagem dos compositores pobres e mais frá-
geis, diante dessa fogosa “glória do samba”. Por um apagamento da memória nacional, todo 
histórico de vida se foi com  a passagem dos anos, alguns foram relegados ao esquecimento 
nacional. A indiferença com relação a esse esquecimento vem demostrar a violência sistê-
mica face às perdas diárias da multidão, se todos sofrem por quê o sofrimento de um viria  a 
ser importante? Quando o sofrimento de um não importa, pois todos sofrem, reafirma-se a 
indiferença, sintoma da banalização da violência, justificativa para as maiores arbitrariedades 
do período republicano, no Brasil. Contexto de violência prologado no século XX, e que veio 
a impulsionar a Revolta da Chibata entoada na canção de João Bosco, interessado, nos anos de 
1968, em contar a história do Almirante João Candido, um dos líderes da Revolta, cuja história 
de invisibilidade e tortura não pôde ser publicizada e cantada, nem mesmo depois de décadas 
do acontecimento, pois a censura, desta feita do Regime Militar, não permitiu essa exaltação 
do negro e do episódio bárbaro que levou à sua tortura e perda da lucidez, consequentemente 
levando-o a morte na miséria.

Legitimação da ética do trabalho

Como se sabe, os anos 30, no Brasil, foram decisivos no que tange à formação do estado 
nacional. O movimento da música nesses anos e como se comportam os compositores, assim 
como em outros períodos, traz elementos para compreensão do modo como são feitos os pro-
cessos de legitimação entre sociedade e Estado, por consequência o processo de legitimação da 
(de) igualdade como valor, em geral esconde processos de longa duração que visavam neutrali-
zar as desigualdades sociais subordinadas à ética do trabalho.
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É nesse sentido que muitas canções foram feitas para enaltecer o trabalho, na esperança 
de ganhar o grande público. A famosa letra de Wilson Batista reflete bem que esse movimento 
era controlado pelo Estado, que permitia que alguns conteúdos fossem veiculados para serem 
aceitos pelas classes em formação no capitalismo industrial e financeiro: classe média, elite 
dominante e as classes subalternas precisavam concordar quanto a “três discursos e uma 
sentença”(SILVA): todos deveriam trabalhar, estavam de acordo empresários, estado e sindicato, 
nesse sentido as oito horas de trabalho foram impostassem grande dificuldade. Os trabalhadores 
mesmo os desempregados, prostitutas, mendigos, malandros tiveram seus interesses mediados 
pelas instâncias que o tutelaram no seu “direito a ter direitos” (Arendt, 1994) Direito a ser livre 
não era uma condição.

A letra original de Batista era “O Bonde São Januário leva mais um otário sou eu que vou 
trabalhar”. Com a censura getulista virou “ leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar”, 
e logo, os torcedores de Flamengo, Vasco e Fluminense entoavam o trocadinho no transporte 
coletivo, para provocar a torcida alheia. O objetivo da censura foi bem atingido, e acertou em 
cheio na despolitização da canção, que mostra que o indivíduo é um “cidadão abstrato”, que 
prefere agir nos espaços públicos como “torcedor”, a encontrar um adversário de quem pode 
um dia ganhar. Assim, não são todos que terão interesse em defrontar-se na luta política, da qual 
se acredita sempre sairá perdedor, nesse sentido a legitimação é do estado decoisas.

Há um fatalismo nas massas, uma conformidade imobilizadora, misto de “conformismo 
e resistência” (COHN,), levado ao medo pela repressão, no campo das ideias e no campo das 
armas, impossibilitando o terreno fértil da crítica que poderia aceder para a teoria democrática e 
a legitimação dos direitos humanos como valor universal de todas as instituições sociais, o que 
não se materializa sem a real participação das minorias nas esferas de poder edecisão.

Valores democráticos, abertos, relacionais, ainda necessitam ultrapassara barreira da 
cultura, vista como kitsch, ou seja, cultura de mercado (ARENDT). Somente em meados dos 
anos 60, valores democráticos e plurais, exaltando o valor da diferença, viriam a ter expressão 
na cultura nacional, refletindo o que ocorre no entorno da comunidade internacional e afirmado 
na Declaração dos Direitos do Homem de 1968, entoada como uma tentativa de civilização a ser 
conquistada nos quatro cantos do mundo. Portanto, somente nos anos 1960 é que há um impulso 
para a retomada da perspectiva da “reconstrução dos direitos do Homem” (LAFER), tendo as 
dimensões da igualdade e da diversidade sido defendidas, de modo a munir a teoria social de 
argumentos “democráticos”, de modo a conceber a luta coletiva como resultado da identidade 
que se auto nomeia sujeito ou ator, instalada em posição de ser fortalecer os atores individuais 
possibilitando que as demandas individuais venham a ser um componente da eticidade do 
estado e da sociedade civil, capaz de gerar poder coletivo para enfrentar a desigualdade social, 
materializada em pobreza, preconceitos, estigmas, ideologias, alienação, violência, medo e 
terror.

Aventura metodológica entre ciências sociais aplicadas, sociologia e música

Nossa discussão com os autores dá-se ir da abordagem da “teoria social contemporânea” 
(COHN,2017) em debate com os novos movimentos sociais, perpassado pela questão da igual-
dade e da diferença e o debate ente liberalistas e comunitaristas. Insere-se em meio às pesquisas 
qualitativas de modos de vida e de pensar a vida na periferia do capitalismo, pesquisas de certa 
forma, recentes no Brasil, menos de100 anos. Relativamente, o debate em torno da teoria social 
e do pensamento contemporâneo é da idade da MPB brasileira, especialmente do samba tema-
tizado como a memória dos movimentos sociais.

Por meio da música é possível ver a evolução geracional das lutas, da geração de antigos 
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homens e mulheres no Brasil agrário em realidade citadina, com a cidade do Rio de Janeiro 
como celeiro cultural do samba, e São Paulo, cidade de vanguarda entre as peças teatrais, re-
tratando as mudanças que pediam passagem. Pessoas existiam solitariamente, e por extensão 
familiar, amparo de um tio conseguiam migrar para o Rio, estando em Juiz de Fora, caso de 
Geraldo Pereira, ou Campos dos Goytacazes, caso de Wilson Batista.

Durante muito tempo, as pessoas estiveram sem representação de classe, gênero ou raça. 
Viviam em busca de realização dos sonhos de ascensão social, mas não podiam se ver como 
classe, se viviam afastadas umas das outras, privatizadas na vida íntima da sociedade de massas 
que as preferia unidas porém isoladas (ARENDT, 1994). Os bares, a vida noturna,os cabarés 
eram local de encontro dessas pessoas, separados pela distância entre a sociedade conservadora, 
os valores familiares, e os sonhos de modernização face ao abismo da desigualdade do mundo 
real.

Empobrecidos pelo trabalho precário e sem a escola formal, homens negros e pobres, 
poetas sensíveis, mulheres “sem lugar” na sociedade, estavam todos destinados a trabalhar mui-
to na vida, conquanto não existissem oportunidades no mercado de trabalho. As canções de Ba-
tista e Pereira tematizavam esse universo do labor e da promessa da política (ARENDT, 1994) 
“O Ministério da Economia parece que vai resolver/ Graças a deus não vou comer mais gato/
(...)Com meu amor eu já posso viver/EU vou buscar/A minha nega pra morar comigo/porque 
jávi que não há mais perigo/ela de fome já não vai morrer” (Ministério da Economia - Geraldo-
Pereira)

Num sentido próprio do labor-trabalho das sociedades escravocratas, como ensina Han-
nah Arendt (1994), o resultado da luta por sobrevivência pela música era um trunfo dos sambis-
tas e compositores, que passaram a exercer a profissão como se fossem livres. Como o trabalho 
não existe para todos, na dimensão do assalariamento, a sociedade salarial organiza-se como 
Continente do Labor (2004), o que nos levou também às categorias Cidadania e Reconhecimen-
to trabalhadas por Josué P. Silva, a fim de reconhecer a necessidade de renda básica de inserção, 
como ocorre em sociedades europeias fundadas no valor comum dacidadania.

Os problemas sociais expostos pelo samba servem para problematizar por meio do 
pensamento social a questão da identidade nacional e do juízo político do cidadão comum 
sobre a vida, a partir de histórias de vida que reflete mo “instituído e o instituinte”, o social e 
sistêmico, o individual e coletivo(BALSA,2004), mas cujo diferencial da teoria democrática é 
trazer para o campo do reconhecimento a dimensão do “EU”, a responsabilidade do “EU” para 
com o Outro (CHATEL, 2004). Substrato das classes, a responsabilidade por “cuidar de si e 
do outro”, gera poder, situação tematizada nas experiências e crônicas cantadas por W. Batista 
e G. Pereira, algumas comentando as promessas da política, como na letra “O Ministério da 
Economia” de Geraldo batista...Enfim, o problema da fome, da mulher na casa da branca, tudo 
seria resolvido.

Na música “Recenciamento”, o compositor reclamava da atuação do agente recencia-
dor, com seus preconceitos e discriminação face aos “morenos”, se eram “do batente ou era da 
folia”. “Em 1940, lá no morro começaram o recenciamento...e o agente recenseador esmiuçou 
a minha vida que foi um horror...e quando viu a minha mão sem aliança, indagou para a crian-
ça que no chão dormia..., e perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da 
folia”.

Pessoas que sobreviveram à inexistência pelo trabalho ou assistência social, nesse pe-
ríodo, eram reiteradamente tuteladas, e se pudessem ganhar notoriedade pela música estariam 
realizado o sonho dos proletários, de acordo com Rancière, no livro Noite dos Proletários.

Conquanto a vida para alguns tenha tido fim juntamente pela explosão de estímulos 
que os fazia exaurir-se nas noites, sem que assumissem a responsabilidade sobre si, jogado que 
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estava à sua sorte, sem alimentação e sono revigorante, noites desregradas em companhia de 
mulheres e orgia, a qual não tinha o conteúdo sexual que assumiu nas décadas seguintes.

Das leituras do campo das políticas sociais percebe-se uma política social organizada 
pelo Estado separa os trabalhadores entre úteis ao mercado de trabalho, pagos pela relação con-
tratual salarial, e outros mendigos úteis, boêmios, vadios, capoeiristas, maconheiros, organiza-
dos em serviços irregulares e pontuais. Os trabalhadores brasileiros no período da passagem da 
política social sem estado, com o componente assistencial predominante, veio a se organizar 
pela parceria entre estado capitalista e mercado capitalista, numa sociabilidade que regia a exis-
tência das classes sociais integradas e ignorava a rotina de miséria, fome e insanidade, doenças 
venéreas, suicídio, própria das classes desintegradas socialmente.

O período é fértil para analisarmos se mudou o modo porque mas pessoas vieram a se 
preocupar, como vivem os papéis institucionalizados como carente, usuário, cliente ou assistente 
social em face do migrante, lavrador, e outros papéis a se definirem socialmente,como o papel 
da Igreja que nos éculoXIX tinha o hábito de cobrar confissão dos escravos e ao final devolvia 
um pequeno papel que seria entregue ao senhor do engenho(ASSUMPÇÃO,2019), o qual servia 
para dedurar os pecados dos negros, e pelo qual eles seriam castigados com tronco e chibatadas 
(ASSUMPÇÃO,2019)

A cada nova geração criam-se modelos de política sociais para enquadrar os direitos das 
classes integradas e os direitos dos “desassistidos sociais”, desfiliados da sociedade do trabalho. 
A lei da vadiagem perdura até os fias de hoje 1945 (LEI de 1941, 2019).

É possível identificar nas ciências sociais e humanas, a ideia de que nos campos mais 
complexos do saber haveria um “hibridismo” de influências plurais, presentes, portanto, como 
método de construção de conhecimento dialógico com a realidade em mutação. Se tudo muda, 
como bem avaliava Guy Bajoit (2006), o sentido da mudança pode ser negativo, e mesmo em 
face da mutação regressiva ou das coisas do passado atualizadas como símbolo da modernidade 
o que vem dar um sentido de “eterno retorno do mesmo”, em que se torna pedagógico reter al-
gum aprendizado, ou seja, pode restar alguma aprendizagem às pessoas envolvidas, mas apenas 
à elas?

Diante da questão social brasileira de que “tudo muda” para continuar igual (TELLES, 
1990, 2004), pode-se evocar mudanças lentas e algumas invenções ou inovações no plano das 
instituições, em sociedades de capitalismo desenvolvido, os quais conformaram-se sobre a 
ideia do desenvolvimento do pleno emprego resguardado pelos mecanismos de solidariedade 
e cidadania, o que vem a demonstrar que é possível à sociedade colocar-se num outro nível ci-
vilizacional sem as amarras do peso da origem, ao que se imagina devamos lutar para superar, 
em face dos retrocessos nos direitos sociais. É então que se coloca como necessário analisar 
as influências e os jogos de poder e forças locais, contrários a um modelo emancipatório das 
classes subalternas.

No campo das ciências humanas, o desenvolvimento da teoria crítica resultou da incor-
poração do pluralismo e da diversidade, discussão apropriada pela etapa civilizacional que a 
sociedade humana deveria alcançar como resultado da reflexividade advinda de acontecimentos 
históricos submetidos às “formas da história” totalitárias e ditatoriais.

No plano metodológico, “as formas da história” foram estudadas por Claude Lefort, 
autor de “A Invenção Democrática” (LEFORT). As leituras de Lefort e Castoriadis têm impulso 
nos anos 60, quando as revoltas populares na França e Argélia, prepararam os sujeitos para uma 
mudança de paradigma, da teoria tradicional para a teoria democrática. 

Esse impulso modernizador, como já se tentara fazer nos anos 30 na proposta da teoria 
crítica frankfurtiana ganhou corpo nos anos 60, quando estiveram abertos à experimentação de 
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diferentes atores na sociedade civil (AVRITZER, 1994).

Criticado no plano do marxismo por esconder as lutas de classes, o conceito de socie-
dade civil foi também desenvolvido e incorporado ao campo da “teoria política marxista”, a 
partir da “dualidade de poderes” entre Estado e Sociedade Civil (COUTINHO, 1994), o qual 
legitima considerar a sociedade civil como categoria analítica e, ao mesmo tempo, estratégia de 
participação dos movimentos sociais no Estado, alargando a participação dos grupos populares 
nas políticas públicas do Estado. Campodedisputa,“agônico”,como avalia A. Arendt, em que se 
nomeia a arena de forças e os responsáveis pelo conflito, é também considerado o lugar onde 
se encontram sujeitos plurais em busca de reconhecimento, em disputa por um lugar instituído 
e instituinte (BALSA, 2004) de novos direitos. Nesse movimento em que se despertou para a 
teoria democrática aberta ao novo, os atores vieram se constituindo, em paralelo ao advento 
do neoliberalismo, o qual cercou-se do paradigma pós moderno, instrumentalizando teses que 
retiravam das classes trabalhadoras, a capacidade de organização estratégica da ação coletiva.

O debate dentro do marxismo, incorporado pelos autores voltados para a Política Social, 
no Serviço Social brasileiro, tem definido sua crítica em torno da crítica da economia política 
realizada por Marx (BEHRING, 2011), tem como estratégia de formação da opinião pública 
e da consciência de classes, o estudo de Estado e do “movimento social”. Nesse campo, o 
movimento social classista, com seus recortes de gênero e raça, configuram-se como polo de 
resistência face ao polo adversário, mercado, estado capitalista e “sociedade civil”, inclusive. 
Os conceitos ligados aos movimentos culturais e aos novos movimentos sociais foram consi-
derados refratários ao campo adversário, dado que o paradigma da crítica a partir dos anos 60 
se deslocou da economia política, feita pelo trabalho, para o campo da heterogeneidade dos 
movimentos sociais. Esse movimento teria feito a crítica perder o foco antes centrado no capital 
monopolista, com foco na especulação financeira e no capital industrial, central a reprodução 
do MPC - modo de produção capitalista.

Como avaliara Coutinho (1994), a historicidade dos acontecimentos do século XX rea-
lizou uma mutação na compreensão do modelo marxiano clássico de Estado como gestor ou 
“comitê da burguesia” para um estado que teve de inserir a participação dos trabalhadores nas 
instancias de legitimação. De estado “estrito” passou para “amplo”, aberto para a sociedade 
civil. Na concepção hegeliana de sociedade civil, como avalia Bobbio, o conceito já vinha 
participando da formação da eticidade, num aspecto que W. Hegel desenvolve no sentido con-
traditório, e de certo modo, complementar a Kant. Alguns séculos depois, mas com origem no 
século XVIII, um longo caminho fez com que a teoria crítica se constituísse como uma resposta 
histórica à teoria tradicional. Desde que criada, a teoria crítica veio a se alimentar da ética co-
municativa e discursiva de coletividades.

Essa comunicação livre foi e é essencial para a formação de identidades e demandas 
postas ao reconhecimento social dos segmentos que compõem a sociedade e o estado. Se o 
direito social se efetiva no acesso à política pública, à participação e aos incentivos para ações 
coletivas teria de haver uma mudança que alterasse o destinatário da teoria crítica da classe 
trabalhadora para os cidadãos, hipótese explicativa que veio a ser colocada no debate pela so-
ciologia (SILVA, 2008), em face de desintegração dos processos de substituição da sociedade 
industrial.

Essa mudança de destinatário está expressa na pergunta A quem fala a teoria crítica 
(SILVA, 2000), para que pegasse também o interlocutor, o “Eu” pensante no interior das classes 
e da sociedade civil, responsáveis por colocar os “desfiliados” no campo dos direitos humanos, 
o que envolve acesso aos direitos sociais. É nesse sentido que a “ação comunicativa” estudada 
por Habermas, e “as palavras e as coisas”, estudadas por Foucault, vieram a ser colocadas no 
plano da infraestrutura capitalista a fim de permitir que estratos e segmentos de classes se iden-
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tificassem com uma identidade coletiva, o cidadão em busca de uma “novanoção” de cidadania, 
afim de unir forças para alterar a vida cotidiana, marcada pelas desigualdades e violências, nas 
esferas público e privadas.

No campo da reconstituição do movimento negro na música popular, o fio condutor do 
samba dos anos 30 para a posteridade e entrada triunfante na modernidade foi a bossa nova, 
pois, a partir de meados dos anos 1958, os velhos sambistas iniciariam seu retorno aos palcos, 
sua voz alcançando novamente os espaços públicos. Geraldo Pereira teve reconhecimento por 
meio de Joao Gilberto, em “Bolinhas de Papel”. Cartola, em 1963, abre o Zicartola, e Zé Keti 
é apresentado a Nara Leão, e os sambistas que tinham se sentido preteridos pela repaginação 
da bosa nova,vieram a ser o grande substrato para a música encontrar o seu eixo, no ritmo que 
enaltece a brasilidade resguardando a fonte do samba.

Nos anos 60, a sociedade civil veio a tomar os espaços públicos e a democratizar 
também a produção do saber. O samba vinha, desde os anos 30, enfrentando preconceitos que 
tenderam a se enraizar e cristalizar, sendo de perene necessidade a vigília, mobilização, luta e 
reconhecimento da igualdade dos segmentos colocados como inferiores. Com novos personagens 
vindo à tona, o campo dos saberes e das influências abre-se nos novos o reconhecimento dos 
“bambas”, conquanto alguns não puderam usufruir desse retorno à esfera pública, como o caso 
de Wilson Batista.

Segundo entrevista publicizada de seu biógrafo, Rodrigo Alzuguir, Batista morreu po-
bre, em 1968, tendo p ercebido que não entraria para o rol dos sambistas reconhecidos ainda 
em vida, como Cartola, que ainda viveria seus dias de glória, no cinema, inclusive, com Ganga 
Zumba. Wilson, letrista refinado e cronista dos costumes que observada, enaltece em seu sam-
ba, as origens do morro do sambista. De famílias de abolicionistas era o verdadeiro malandro, 
que não utilizava canivete e navalha, segundo J. Máximo (Polêmicas) mas exaltava a malandra-
gem autêntica dos morros. Sendo do morro, teve incursão e amizade com pessoa do tráfico, na 
época, fatos que puderam se somar para neutralizar a sua importância no rol dos compositores 
resgatados ainda emvida.

A coleção produzida pela Globo Cultural, denominada “MPB Compositores” tem 40 
títulos, sendo duas mulheres, Rita Lee e Dolores Duran, o que demonstra que as mulheres também 
figuraram como minoria incontestável no reconhecimento nacional, como compositoras. A 
interessante coletânea seleciona, dentre os sambistas, Geraldo Batista, Wilson Batista, Cartola, 
Morais Moreira, Assis Valente, dentre outros que renasceram nos anos 60.

Esse sucesso ou insucesso, apesar do talento e, devido ao lugar social ocupado pelos 
compositores, reflete as trajetórias das massas brasileiras, e a tendência a ser esquecidas.

Contudo, são sua derrota principalmente que mostram a permanência das relações 
sociais engendradas por Estado e sociedade civil burguesa, preconceituosa, que via as explosões 
de revolta como um desajuste, sujeito à culpa individual. A história dos sambistas, guardadas 
nas crônicas da época, mostram a memórias dos movimentos sociais afro-brasileiros no seu 
estágio embrionário de pré novos movimentos sociais-NMS, os quais trouxeram os temas 
sobre identidade, raça, sexualidade, de modo que as pesquisas qualitativas passaram a ser 
direcionadas por esses temas, conduzidos pelos próprios atores posicionados contra o sistema, 
num paradigma de pós-socialismo (TOURAINE, 2004) Para os autores da tradição materialista 
histórica dialética a crítica realizada pelos NMS veio a ser diluída em várias abordagens 
que enfraqueceram a crítica ao MPC. Por outro lado, nesse meio, novas demandas advieram 
dos sujeitos em disputa que passaram a enfrentar o código sexual, conservador, reacionário, 
mostrado pelas sociedades fascistas e totalitárias.

Nos anos 60, estudantes e trabalhadores, em sintonia com o movimento hippie e o rico 
cenário de embate realizado por meio das canções, trouxeram a crítica e as denúncias das disto-
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pias, crítica realizada pelos mesmos sujeitos antes objeto da ciência e do discurso racial, funda-
mentado no racismo científico prevalecente até os anos 30. Movimentos tecidos de costas parao 
Estado ditatorial, no Brasil e América Latina, foram concebidos em defesa da liberda de como 
princípio estratégico, em que libertação passaria pela mudança do regime político. Embora a 
sociedade civil de então viesse a dar medo, a sociedade civil veio a ser explicativo da “dualidade 
de poderes”, e vem a ser categoria estratégia para participar da “verdade” da outra parcela da 
sociedade civil, burguesa, e que deu apoio à ditadura civil-militar, como ficou conhecida no Bra-
sil, tornando-se motor das mudanças reacionárias colocadas em marcha pelo governo federal, 
depois da era lulista.

Diante dos procedimentos de fechamento do Congresso e proibição dos partidos 
políticos, em voga na ditadura militar, decisões governamentais passaram a considerar as pautas 
da comunidade política envolvida nas decisões.

Tendo o polo adversário firmemente instalado no Brasil, na América Latina e no continente 
europeu e africano, a discussão acadêmicas e abriu para a“teoria democrática” como balizados 
direitos humanos, em meio à violência colocada como forma de governo. Estariam dadas as 
condições culturas para enfrentamento dos sistemas e regimes políticos? Arendt, Habermas e 
Foucault acompanharam em vida a revolução sexual inaugurada nos anos 50, a qual culminou no 
diálogo entre a teoria crítica e a psicanálise, presenciaram os acontecimentos que culminariam 
no movimento hippie, nos movimentos subversivos e de ação direta motivados pela violência 
contra o inimigo. Depois de alguma reflexão, tivemos, na década seguinte, o conservadorismo 
moral nos costumes, seguido pela corrupção dos agentes políticos, como consequência dessa 
dialética negativa.

Conclusões

Estudos biográficos e de reconstituição histórica da gênese dos movimentos sociais podem 
ser férteis para remontar à origem da herança de ações coletivas que vieram a desembocar nos 
novos movimentos sociais. A herança desse corredor cultural, criado em torno de valores de 
igualdade, amizade e apreço por reconhecimento e justiça pode ser importante para ressaltar 
aimportância dos lações deconfiança como resistência, os quais vieram a conduzir a luta e o 
esforço por compreensão do passado culturalcomum.

Essas lutas de longa duração são responsáveis pela incorporação do recorte transversal de 
raça sobre a questão social de gênero, classe e sexualidade, que veio a conformar as lutas por 
reconhecimento pelo Estado e Sociedade, por meio de políticas públicas de proteção integral 
dos segmentos “desfiliados” da “sociedade salarial”, como avaliou Robert Castel (1996, 2000) 
e Vera Telles (1990, 1992, 1994, 2004). Desde o início da colonização, mais marcadamente na 
república, anos 30, estes segmentos marginalizados de classe subalterna formavam a massa de 
pessoas desajustadas, sujeitos à uma “política social sem estado” (CASTEL, 1996), posterior-
mente organizados em torno do “estado penal” ou da questão social como questão de política.

Posteriormente, nos anos 60, um outro movimento veio instituir o Estado Social e Estado 
Democrático de Direito, tendeu-se a ampliação no plano constitucional, do ideal deigualdade e 
participação no plano das políticas nacionais, tendo sido abertos canais de participação em torno 
de políticas públicas que poderiam ampliar o acesso à justiça social. Desde os anos 60, numa 
outra confluência sócio-histórica enfraqueceu a possibilidade de amadurecimento das políticas 
sociais de acesso à cidadania material, por meio de políticas deseguridade. A base empírica da 
sociedade de classes viu-se ancorada no neoliberalismo desencorajando à geração das reformas 
constitucionais. Viermos de uma ampla violação de direitos das classes trabalhadoras, na 
ditadura Militar e as promessas da política enfraquecidas pelo avanço do neoliberalismo. O 
período remete à memória dos anos 30, quando o crescimento das cidades levava às aspirações 
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por direitossociais.

Com a entrada no Brasil na esfera da cultura e da política, desde os anos 30, retirados das 
concepções racialistas, mesmo com o saber apontando para a existência de apenas uma raça 
humana, com as diferenças de cor de pele sendo aparência a ser ressignificada pelo colonizador, 
mesmo assim resta importante mobilizar o conceito de raça para denunciar o racismo, sob 
o qual se espalhava a ampla violação de direitos de pessoas de quem se cobra disposição, 
talento e integração social, mas são estruturalmente expulsas do mercado de trabalho ou de seus 
territórios originais que poderiam lhes fazer criar lações e resistência, gerando poder.

A constituição de 1988 preserva o ideia do social conformado por esferas públicas 
e privadas, para as quais se exige leis de proteção contra a violação da ética e dos direitos 
humanos. O desafio do acesso ao direito ao trabalho, contudo, não permite integração social ou 
sistêmica. (MARCONSIN e MARQUES,2013)

Como fundamento para a compreensão da “questão social” brasileira busca-se na luta 
social, no campos da cultura, uma complementar da luta política por acesso às políticas públicas, 
de modo que se percebe com o atual o debate em torno da teoria crítica, em busca de formas 
integrais de reconhecimento.

Quis trazer para essa comunicação a importância de se continuar as pesquisas sobre 
memória e da formação do sujeito político, na conjuntura das mediações tempo e história, a 
fim de reconhecer nos espaços comuns a memória de grupo em torno da problemática moral, 
público, privado, permeabilidade e atualidade do racismo, problemáticas enunciadas como um 
debate entre uma vertente da teoria social crítica, contemporânea e os compositores destacados, 
com suas especificidades de modos de narrar a si mesmos, e suas expectativas de sociedade e 
de política.

Bibliografia

ANTUNES, Ricardo. O continente do Labor. São Paulo, Boitempo, 2004 ARENDT, 
Hannah. A Condição Humana. Brasília: Forense Universitária, 1981.
ASSUMPÇÂO, Carlos. Protesto. Entrevista. Filme documentário de ALBERTO PUCHEU, 
https://www.youtube.com/watch?v=HQrg4OwL2qM, acesso em 28/10/2019.
AVRITZER, Leonardo. Sociedade civil e democratização. Belo Horizonte: Del Rey, 1994: 
308 p.

 .”Além da dicotomia Estado/Mercado: Habermas, Cohen e Arato.” Novos Estudos 
CEBRAP, n. 36, 1993 p.213-22

BAJOIT, Guy. Tudo Muda - Proposta Teórica e Análise da Mudança Sociocultural nas Socieda-
des Ocidentais Contemporâneas. Editora Unijuí, 2006

BALSA, Casimiro. Confiança e laço social. Unijui, Colibri, 2004
BARBOSA, Maria Lucia Victor. O voto da pobreza e a pobreza do voto. A ética da malandragem. 
Rio de Janeiro, Zahar, 198
BEHRING, Elaine Rosseti. Brasil em Contra-Reforma: desestruturação do Estado e perda dos 
direitos. 2011

BIGNOTTO, Newton. “O silêncio do tirano.” Revista USP (37) 132-143 março/maio 1998. 
(Dossiê Direitos Humanos no limiar do século XXI).

BURKE, Peter. Hibridismo Cultural. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2006.
CASTEL, Robert. “As armadilhas da exclusão”. In BELFIORI-WANDERLEY et. Al.



552

Desigualdade e a Questão Social.

 . As metamorfoses da Questão Social: uma crônica do salário. São Paulo, 
DIFEL,1996.

CHATEL, Viviane. “A responsabilidade-pelo-Outro.” (in) BALSA, Casimiro.

Confiança e Laço. Unijuí, Colibri, 2004.
COUTINHO, Carlos Nelson. Marxismo e Política. E outros Ensaios. São Paulo, Cortez, 1994.
FALEIROS, Vicente de Paula. Saber profissional e poder institucional. 6. ed. São Paulo: 
Cortez, 2001.

COHN, Gabriel. Weber, Frankfurt: teoria e pensamento social. 1ª Ed. Rio de Janeiro, Azougue, 
2017.

KIEFER, Bruno. História da Música Brasileira: dos primórdios ao início do século XX. 4ª 
Edição. Porto Alegre: Movimento, 1997.
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia. Vol. II. Cap. 8. Civilização Brasileira, 2002.
Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade 

burguesa. São Paulo, Editora UNESP, 1984.
 .“Soberaniapopularcomoprocedimento:oconceitonormativodeespaçopúblico.”

Novos Estudos CEBRAP, n. 26 p. 100-113.
 .”Inclusão: integrar ou incorporar. Sobre a relação entre nação, estado de direito e de-
mocracia.” Novos Estudos CEBRAP, n 52,1998

HELLER, Agnes. “A sociologia como desfetichização da modernidade.” Novos Estudos CE-
BRAP, n. 30 -julho de 1991. P. 204-214.

LEFORT, Claude. A invenção democrática: limites do totalitarismo. São Paulo, Brasiliense, 
1984.
LEI de 1941 considera ociosidade crime, pune vadiagem. Acervo Globo, 04/12/2014. 
Disponível em https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/lei-de-1941-considera-
ociosidade-crime-pune-vadiagem-com-prisao-de-3-meses-14738298

LOPES, Nei. Partido-alto: samba de bamba. Rio de Janeiro: Pallas, 2008. MARCONSIN, Cleir. 
MARQUES, Maria Celeste Simões. Trabalho e direitos: conquistas e retrocessos em debate. 
Orgs: Valéria Forti, Yolanda Guerra. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

NAPOLITANO, Marcos. História e Música: História cultural da música popular. 3ª edição. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

NICOLAU NETTO, Michael. Música brasileira e identidades nacionais na mundialização. 
São Paulo: Annablume: Fapesp, 2009.
PUCHEU, Alberto. Carlos Assumpção. Protesto. Filme Documentário, 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=HQrg4OwL2qMAcesso em 28/10/2019
RODRIGO ALZUGUIR: “Wilson Baptista morreu esquecido e pobre”, GAUCHAZH, 
Cultura e Lazer, 28/12/2013 https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-
lazer/noticia/2013/12/rodrigo-alzuguir-wilson-baptista-morreu-esquecido-e-pobre-4376776.
html Acesso em28/10/2019
SÁ, Simone Pereira de (org). Rumos da cultura da música: negócios, estéticas, linguagens e 
audibilidades. Porto Alegre: Sulina, 2010.

SANDRONI, Carlos. Feitiço Decente. Transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-
1933). Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

SEVERIANO,Jairo;MELLO,ZuzaHomemde.Acançãonotempo:85anosdemúsicas brasileiras. 
São Paulo: Ed 34, 1997. (vol. 1:1901-1957)

 . A canção no tempo: 85 anos de músicas brasileiras. 



553

5ª edição. São Paulo: Ed 34, 2006. (vol. 1:1958-1985)

SILVA, Iraci Rosa. O samba como forma de resistência e expressão da identidade cultural 
dos negros. Unimontes, Trabalho de conclusão de curso, 2019.
SILVA, Josué. Trabalho, Cidadania e Reconhecimento. São Paulo, Anablume, 2008.

 . A quem fala a teoria crítica?(in)_ . Ensaios para Gabriel Cohn.

SILVA JÚNIOR, Gonçalo. Pra que mentir? Vadico, Noel Rosa e o samba. São Paulo: Noir, 
2017.

SODRÉ, Muniz. Samba, o dono do corpo. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Mauad, 1998. SQUEFF, 
Enio; WINSKI, José Miguel. O nacional e o popular na cultura brasileira: Música. São Paulo: 
Brasilense, 2004.

TELLES, Vera. “Pobreza como condição de vida: família, trabalho e direito entre as classestr
abalhadorasurbanas.”SãoPauloemPerspectiva.Vol.4,n.2,p-34-45,abr/jun, 1990.

 . “Espaço Público e espaço privado na constituição do social. Notas sobre o pensa-
mento de Hannah Arendt.” Tempo Social. Revista de Sociologia. São Paulo: USP, vol 2, n. 1, 
p. 23-48, jan/jun,1990.

 . “Experiências da insegurança: trabalho e família nas classes trabalhadoras urbanas 
em SP.” Tempo Social. Revista de Sociologia. São Paulo, USP, vol. 4, n.1-2, p. 53-93, jan/
jun,1992.

 . “Pobreza, Movimentos sociais e Cultura Política : notas sobre as (difíceis) relações 
entre pobreza, direitos e democracia.” (in) Diniz, E; Lopes, J.S.L. Prandi, R. (org) O Brasil no 
rastro da crise. São Paulo: Hucitec,1994.

 .“Sociedade Civil, direitos e espaços públicos.” São Paulo, Revista Polis, n. 14, p. 
225-45,1994.

 .“Pobreza e cidadania: dilemas do Br. Contemporâneo.” Cadernos Crh,Salvador,

n.   19,  p.  8-21,julho/dez, 1994. . “Sociedade civil e construção de espaços 
públicos”. in DAGNINO, E. (org) Sociedade civil e a construção de espaços públicos. 
Brasiliense.2004.
TINHORÃO, Jose Ramos. História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Ed 34, 
1998.
TOURAINE, A. O Pós Socialismo. São Paulo, Editora Brasiliense, 2004.
VIDA e samba de Wilson Batista – Carderno G, Gazeta do Povo. Acesso em 5 março 
de https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/vida-e-samba-de-wilson-baptista-
9kxv93opys865qtnbzhrtyk3y/Acesso em 28/12/2019


