
Desejo de samba: a resistência e persistência da raça nas composições de Wilson Batista  

Eu nasci num clima quente 
você diz a toda gente 

que eu sou moreno demais 
Wilson Batista 

O presente trabalho pretende refletir sobre a modernidade brasileira a partir de um 

olhar sobre o samba; mais especificamente, sobre os sambas de Wilson Batista. A maioria de 

suas composições foram feitas durante o que se convencionou chamar “a era de ouro da 

música popular brasileira”. As décadas de 30 e 40 viram o samba conquistar a preferência do 

povo brasileiro e tornar-se a música nacional, o símbolo da brasilidade. Nesse período, 

nasceram obras-primas da história do samba, entre elas, as composições de Wilson Batista. No 

entanto, não é incomum que, ao se produzirem compilações e coletâneas oficiais sobre a 

história da música popular brasileira, o sambista de Campos tenha seu nome esquecido 

quando se mencionam os mais importantes compositores desse gênero musical. 

A partir dessa constatação, procuramos puxar algumas linhas do complexo novelo que 

se constitui a história da modernização brasileira e da formação do imaginário nacional da 

brasilidade, buscando retraçar horizontes que permitam repensar a nação a partir de algumas 

das múltiplas histórias que foram relegadas em razão da necessidade de se constituir um 

enredo único para a imaginação da comunidade nacional. 

Os sambas de Wilson Batista contam algumas dessas histórias sufocadas pelo 

movimento que pretendeu construir apenas uma grande narrativa do nacional, especialmente 

a história da persistência do preconceito racial. A consolidação do samba como ritmo nacional 

não foi um processo simples uma vez que o samba era visto como música de uma raça inferior 

e, por muito tempo, teve a primitividade atrelada a si como estigma. Sua modernização passa 

também pelo seu embranquecimento ou, nas palavras de uma história produzida por um 

pensamento tipicamente teleológico-colonial, sua sofisticação. O ritmo de uma raça 

sensualizada precisou ser domesticado para, enfim, tornar-se ritmo e símbolo da Nação.  

Entendemos que as linhas traçadas por Wilson Batista podem complexificar esse 

enredo. São elas que buscamos retraçar neste trabalho para melhor compreender a natureza 

ambivalente do desejo nacional: desejo de ser moderno e desejo de samba. 

 

 

Nota biográfica 

Sou aluno de graduação do curso de ciências sociais da Universidade Federal do 

Paraná. Iniciei meus estudos no ano de 2009. Em meu percurso acadêmico, participei da 

formação, no ano de 2010, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais da 

UFPR. No ano de 2011, fui aprovado para bolsa de iniciação científica na área de antropologia 

com pesquisa a ser realizada com o Prof. Dr. Lorenzo Gustavo Macagno que se intitulou 

"Choque de civilizações ou Islamofobia: Identidade Europeia e Muçulmanidade". No mesmo 

ano, fui aprovado no processo seletivo da mobilidade internacional da UFPR para cursar o ano 



letivo 2011-2012 na Universidade de Coimbra. Atualmente, encontro-me cursando o último 

semestre de ciências sociais e em processo de finalização de meu trabalho monográfico que se 

constitui em uma pesquisa etnográfica junto à Mesquita de Curitiba/Pr e à Escola Árabe de 

Curitiba. A proposta que envio é resultado de pesquisas que tenho feito para o mestrado. 

Minhas áreas de interesse são: Etnicidade, Identidade, Imaginários da Nação, construção da 

nacionalidade e dinâmicas migratórias. 


