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MAIAKÓVSKI EM PAULO LINS: A REVISÃO DA RELAÇÃO ENTRE  

ARTE POPULAR E DE VANGUARDA 

Claudia Drucker (UFSC) 

Resumo: Neste artigo a autora discute a recepção de “O percevejo” e “Sobre isto” de Vladímir 

Maiakóvski no Brasil e, em particular, a citação do poeta russo no romance Desde que o samba 

é samba. A alternativa dada parece ser inseri-la dentro de uma história do abuso da obra do 

poeta entre nós. Maiakóvski carregou e ainda carrega o fardo de “poeta da revolução”, e faz-se 

com que empregue um tom triunfalista.  Paulo Lins mantém este tom, mas se relaciona de modo 

surpreendente com a tendenciosa leitura recebida. A aproximação do discurso poético com a 

arte negra brasileira urbana feita por Lins indica uma possível redefinição das fronteiras 

tradicionais entre arte popular e de vanguarda, e entre folclore e arte. Até hoje, a experiência do 

negro no Brasil foi abordada como material pela arte de vanguarda e não como tema de uma 

arte moderna e negra brasileira.  O modernismo e sua sucessora, a Tropicália, se caracterizaram 

por brincar com os símbolos da cultura popular, que no entanto permanece como material. Lins 

parece argumentar que os músicos que criaram o samba como gênero musical autônomo 

também se alimentaram da cultura popular para fazer um tipo de arte moderna que incorpora as 

especificidades da vivência negra brasileira, como a compreensão da música como traço de 

união entre homens e santos.  

Palavras-chave: Literatura soviética. Literatura negra brasileira. Música negra brasileira. 

 

Em Desde que o samba é samba, o romance de Paulo Lins de 2012, um 

personagem faz uma citação direta e nominal de Vladímir Maiakóvski: “o século XXX 

vencerá” (LINS, 2012, p. 242).  Trata-se de um verso, na tradução brasileira (e parcial), 

do poema de 1923, cujo título, Pro eto, será traduzido aqui como “Sobre isto”.1   O poema 

se compõe de três partes, das quais a última foi parcialmente traduzida por Ney Costa 

Santos e musicada por Caetano Veloso sob o título “O amor”, especialmente para a 

montagem brasileira, em 1981, de “O percevejo”, peça teatral também de Maiakóvski.  

Boris Schnaiderman argumenta, em um ensaio apensado à tradução brasileira de “O 

percevejo”, que há problemas com a tradução brasileira, por “canhestra” e desprovida da 

“força poética do original” (SCHNAIDERMAN, 2012, p. 96).  Ainda assim, é esta a 

                                                           
1 O sentido idiomático da expressão pro eto, segundo os tradutores do poema para o inglês, é o que deve 

ser privilegiado, de modo que optam por um “That’s What” (Guruyeva e Hyde 2009).  A expressão 

corresponde a algo como o “é isso aí” do português.  No contexto, equivaleria a afirmar: “essa é a minha 

arte, isso é o que tenho a dizer do mundo, sem nenhuma chance de retratação”.  Adotarei, pela precedência 

e autoridade, a solução de Boris Schnaiderman, ou seja, a tradução literal por “Sobre isto” (Schnaiderman 

2012, p. 96). 
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tradução usada por Lins, como se argumentará abaixo. Pode-se perguntar se a recepção 

no Brasil, não só da peça como do poema, foi equivocada desde o primeiro momento, e 

se o equívoco foi ao menos produtivo.  Responder a essas duas perguntas é o objetivo do 

presente texto.  Pergunto se Paulo Lins cita o poema em um contexto adequado e, caso 

contrário, se há algum outro motivo a recomendar a sua citação do poeta russo. 

Comecemos por “O percevejo”, peça estreada em 1929.  É uma obra de ficção 

científica, cuja trama sofre a inflexão decisiva com a ressurreição, induzida tecnicamente 

pela ciência, do protagonista.  O protagonista da ação, Prissípkin, é um ex-operário que 

se tornou um homem do Partido.  Revela seus valores burgueses ao cortejar a herdeira de 

um pequeno salão de beleza, cuja mãe não é insensível às vantagens de ter um genro 

portador de uma ficha de filiação ao Partido. O único empecilho à união de Prissípkin 

com Elzevira Davídovna é uma relação prévia, com Zoia, uma trabalhadora que espera 

um filho seu. Cinquenta anos depois da sua morte, ele revive em um mundo 

planetariamente socialista.  Prissípkin, junto com todos os outros convivas, morre em um 

incêndio durante a sua própria festa de casamento.  Seus cadáveres são preservados por 

um bloco de gelo.  Na condição de único conviva a ter mãos calejadas, ele é escolhido 

para ser ressuscitado, na cena cinco, já passada em 12 de maio de 1979, na esperança que 

fosse um caso excepcional de virtude em um tempo que, aos olhos dos habitantes de 1979, 

ainda não era virtuoso.  Poderíamos esperar que o enredo apontasse para um futuro muito 

melhor do que aquele que produziu Prissípkin.  Poderia acontecer de Maiakóvski fazer 

uma sátira do comunismo real de 1929, mas preservar o futuro.  

Maiakóvski não foi o primeiro a escrever ficção científica socialista, um caminho 

já aberto por Mikhail Bogdanov com o romance Estrela vermelha, de 1908.  Uma das 

investigações de Bogdanov envolveu transfusões de sangue, e experimentou-as ele 

mesmo para verificar seus efeitos revujenescedores. A possibilidade de ressuscitar os 

mortos artificialmente foi sem dúvida incorporada por Maiakóvski em “O percevejo”, 

assim como será mais tarde, no poema “Sobre isso”.  O próprio Maiakóvski já escrevera 

uma utopia futurista, no poema “O proletário voador”, de 1925.  O poema se passa em 

um século XXX em que aviões se dobrarão como guarda-chuvas e serão guardados em 

um canto dos quartos, esperando a hora de ser pilotados, para fins de trabalho e diversão. 

O poeta e todas as outras pessoas escaparão dos seus quartos apertados, e da inanidade de 

suas vidas, para o céu.  O verso final do poema é: Так проводил свои дни Гражданин в 

XXX веке (“assim passou o seu dia um cidadão do século XXX”).  Todas as dores e toda 

a vulgaridade do presente são redimidas pela aposta no século XXX e seu céu ao alcance 
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de todos (VUJOSEVIC 2015).  Em “O proletário voador”, não há nenhuma distopia.  O 

comunismo e a tecno-ciência só trazem redenção.   

Em “O percevejo”, o tom de Maiakóvski não é o mesmo de Bogdanov, e nem 

sequer é o mesmo de “O proletário voador”.  Ao contrário, existe uma relação muito mais 

distanciada com os anúncios triunfais do futuro socialista.  Voltando à trama, o homem 

do Partido que se vale desta condição para desculpar sua ambição, fanfarronice e preguiça 

é o personagem semidesprezível das três primeiras cenas, que após a reviravolta 

dramática se transforma em personagem patético.  O planeta em que Prissípkin revive 

não apenas é inteiramente socialista, como também aboliu a corrupção mostrada nas 

primeiras cenas da peça. Como é previsível, Prissípkin não consegue se adaptar, e é 

tratado com a mesma curiosidade distanciada dedicada ao percevejo que, por acaso, foi 

descongelado junto com ele.  Ambos são doravante mantidos em um zoológico como 

espécimes de parasita.  Prissípkin é catalogado não como ser humano, mas como um 

exemplar do Philistaeus vulgaris, e exposto à visitação pública. O autor faz com o que o 

seu protagonista seja isolado do resto da comunidade, assim que ela começa a exibir 

fenômenos como a paixão erótica, o amor pela dança e pelas flores e serenatas.  Ele é 

considerado um vetor de doença que contaminará o mundo socialista perfeito, do mesmo 

modo que o percevejo sanguessuga.   

 “O percevejo” não chega a ser uma distopia, mas está longe de ser uma utopia.   

Em 1979, se os bancos e a bajulação foram banidos, também o canto o foi, bem como a 

loucura de amor.  Zoia, a ex-namorada de Prissípkin, proletária abandonada por ele 

grávida diante da perspectiva de um casamento proveitoso, por coincidência também fora 

escolhida para a ressurreição, depois do suicídio.  Uma vez ressuscitado o seu amado, ela 

constata que ele não passava de um “rato” o tempo todo (MAIAKÓVSKI, 2012, p. 66).  

Maiakóvski não chega a fazer o elogio nem da preguiça nem do suicídio.  Ele não é 

Dostoiévski para afirmar que nenhuma prosperidade e tranquilidade deve ser comprada 

ao preço da liberdade humana –liberdade essa que pode se manifestar até na escolha de 

caminhos moralmente questionáveis ou antissociais.  Tampouco é Bogdanov ou 

Tchernichévski, na sua fé inabalável em um futuro socialista.  As fraquezas de Prissípkin, 

a paixão de Zoia e sua tentativa de suicídio pertencem a uma parte da humanidade que 

foi superada pelo progresso, sem que fique claro se tal superação foi um ganho.   

Eis o que aproxima a peça do poema “Sobre isto”, cujo cantor é o próprio poeta 

que canta as suas dores no mundo de hoje.  Não entrarei em uma discussão sobre a 

diferença entre teatro e lírica, entre o tom confessional do poema e a ficção da peça, nem 
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discutirei o fato de Prissípkin não poder ser tomado imediatamente como um 

representante do próprio Maiakóvski. Vou frisar apenas que o elemento de ficção 

científica, por assim dizer, não é imediatamente redentor, e é cercado pela ambivalência.  

“Sobre isto” e “O percevejo” estão ligados, pois ambos nascem da rejeição explícita do 

presente, e ambos indicam que o futuro pode ou não ser a solução para a vulgaridade e 

insipidez do presente.  A terceira parte do poema, e a única a ser comentada aqui, não se 

intitula “O amor”, mas precisamente Прошение на имя... (Прошу вас, товарищ химик, 

заполните сами!): “Petição em nome de ... (por favor, camarada químico, preencha-a 

você mesmo!)”.  O poeta pede ao “camarada químico”, não se sabe com que grau de 

ironia ou convicção, para ser ressuscitado, de modo a escapar de “tudo o que nos aprisiona 

a um passado de escravidão”, tudo o que for rotina e vulgaridade “até mesmo na ordem 

sob a bandeira vermelha” (MAIAKÓVSKI, 2009).   

Poderia ser discutido longamente qual é o credo, por assim dizer, final do poeta.  

Embora o poema se passe em uma noite de Natal, o Cristianismo é explicitamente 

recusado, em nome desse mundo, o único no qual o poeta diz acreditar e o único no qual 

ele deseja renascer, para acabar de viver tudo a que pensa ter direito.  Ao final, o poeta 

reafirma a sua crença nesse mundo ao invés do próximo, chamando de mãe a Terra.  No 

entanto, não fica claro se viver mais vale a pena no futuro oferecido pela ordem sob a 

bandeira vermelha e sob a hipocrisia e mediocridade.  A referência ao século XXX em 

“Sobre isto” até inclui um pronome possessivo deixado de fora da tradução de Ney Costa. 

Os dois versos rezam:  Ваш тридцатый век обгонит стаи сердце раздиравших 

мелочей (“O vosso trigésimo século deixará atrás de si/ as ninharias que despedaçam o 

coração”).  Assim, o século XXX ao que o poeta se refere não é o seu, ainda que pareça 

admitir o seu poder de ultrapassar a mediocridade.  Na montagem brasileira de “O 

percevejo”, ao contrário, a ressureição aparece como um desejo de Prissípkin, devido à 

inclusão de uma certa tradução do poema “Sobre isto” à cena final do espetáculo.  Foi 

cometida uma violência contra Prissípkin, uma vez que ele se queixa de ter sido 

ressuscitado contra a sua vontade, e de não querer viver em um mundo que o “secou” 

(MAIAKÓVSKI, 2012, p. 66). A inserção dentro do roteiro brasileiro do brado 

“Ressuscita (-me)!” dá a entender que o protagonista, desde o princípio, desejou terminar 

como uma atração de zoológico.  Assim, a ligação entre “O percevejo” e “Sobre isto” 

existe, mas é quase oposta àquela que foi encontrada pelas traduções e encenação 

brasileira.  A conexão se encontra na ambivalência na resposta à pergunta: será que a 

ressurreição e o futuro são mesmo algo a se esperar ansiosamente?    
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Eis porque Schnaiderman declara algumas reservas diante da encenação brasileira.  

Ainda que destacando os méritos cênicos da encenação proposta por Luiz Fernando 

Martinez Correa, não deixa de apontar o seu “desacordo” com o final do espetáculo 

(SCHNAIDERMAN, 2012, p. 97).  Existe coerência nas suas reservas à tradução de Ney 

Costa para “Sobre isto” e à encenação brasileira de “O percevejo”.  Existe talvez 

coerência entre tais reservas e toda a trajetória de Schnaiderman como crítico e tradutor 

de literatura soviética no Brasil. 2   A montagem brasileira de “O percevejo” não aportou 

em um ambiente desprovido de interpretações e tensões a respeito de Maiakóvski. 

Sabemos que Stálin definiu a posição oficial soviética a respeito de Maiakóvski 

como o “grande poeta vermelho”.  De forma surpreendente, Stálin nunca reconsiderou 

esse juízo, nem mesmo diante do caráter satírico de “O percevejo” (OHRLICH, 2014, p. 

207).  Os reflexos de tal atitude se fizeram sentir no Brasil, desde os primórdios até 1981 

–e quiçá depois disso.  Poderia ser sugerido que a versão tropicalizada de Maiakóvski 

inaugurada por Luís Antônio Martinez Corrêa é um capítulo da história da recepção da 

literatura soviética no Brasil que apenas atualizou a recepção oficial, sem ter consciência 

clara de si mesma e das suas premissas, perdendo assim a chance de uma discussão 

aprofundada.  Embora a encenação de Martinez Corrêa de “O percevejo” não tenha 

adotado um tom abertamente pró-soviético, é como se estivéssemos diante de uma 

variante do mesmo triunfalismo que cercou a recepção ortodoxa do poeta entre nós.  A 

exigência de rigor feita por Schnaiderman no ensaio citado caminha em outra direção, 

que dá à arte maior autonomia frente a apropriação política imediata de toda literatura 

escrita sob o regime soviético.     

Eis, portanto, o contexto histórico dentro do qual Paulo Lins se insere. Passemos 

agora à consideração da obra em que ele cita Maiakóvski. No nível mais aparente, Desde 

que o samba é samba é um romance histórico sobre o nascimento das escolas de samba 

no Rio de Janeiro.  A ação transcorre em data e local precisos: trata-se do Estácio, bairro 

de classe média baixa no Centro do Rio de Janeiro, e seu entorno, de meados de 1928 até 

o primeiro desfile de uma escola de samba, a Deixa falar, no carnaval de 1929. Embora o 

samba e as escolas de samba sejam símbolos nacionais brasileiros, não me parece que 

                                                           
2 A sugestão de inserir a apropriação contemporânea de Maiakóvski em tendências que o precedem me foi 

feita por Bruno Barretto Gomide, durante a apresentação deste trabalho.  Ela merece um aprofundamento 

que não pode ser oferecido aqui, onde adotarei como hipótese que existe um aceno de aceitação e 

concordância, por parte de Lins, com a montagem tropicalizada de “O percevejo”.  
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ninguém jamais tenha adotado como assunto esse momento.3  Os protagonistas do 

romance são ou personagens reais, como o grupo de músicos que criou e divulgou o 

chamado samba do Estácio, ou habitantes fictícios da zona do meretrício, então no bairro 

alagadiço chamado Mangue, e seu entorno, até o Morro da Mangueira.       

O título do romance repete o título de uma canção de Caetano Veloso, 

transformado em pergunta: desde quando o samba é samba?  Em outras palavras: o samba 

em certo sentido pode ter chegado antes ou depois do samba, em outro sentido?  Se 

partimos de uma concepção de essência, pode ter havido um tempo em que o samba já 

tinha esse nome, mas ainda não era plenamente ele mesmo, assim como se pode perguntar 

se o samba já chegou ao estágio em que é si mesmo do modo mais próprio.  Do ponto de 

vista da pesquisa histórica, ao contrário, talvez nem faça sentido afirmar que o samba 

pode ter chegado antes ou depois de si mesmo, conforme ela lida com aquilo que a história 

legou com o nome de samba, sem ter a pretensão normativa de avaliar quais formas são 

mais fiéis à essência do que outras.  A pesquisa em fontes primárias ou secundárias pode 

dirimir quando a palavra “samba” foi registrada pela primeira vez por escrito, ou quando 

começou a ser usada em um sentido ao menos próximo do que se usa hoje –isto é, como 

gênero musical autônomo, independente de uma dança específica.   Às vezes, porém, a 

indagação sobre a definição essencial e a pesquisa  histórica precisam convergir, quando 

até mesmo a pesquisa de documentos levanta grande dificuldade.  Haja vista a polêmica 

em torno do famoso “Pelo telefone”, assinado por Donga e Mauro de Almeida (sem 

parentesco com Hilária Batista de Almeida) e lançado em versão cantada provavelmente 

em janeiro de 1917.  Durante muito tempo perguntou-se se ele pode ser considerado o 

primeiro samba –e as posições pró e contra mostram uma diversidade de concepções de 

samba.  Essa composição foi tida durante bastante tempo e por historiadores bastante 

sérios como o primeiro samba gravado. Hoje em dia, no entanto, a pesquisa de fontes 

revela que o rótulo já fora usado algumas vezes antes por uma gravadora, e pergunta-se 

por que razões se foi levado a enfatizar tanto sua importância.   

Em Desde que o samba é samba (o romance), Lins escolhe um lado, claramente. 

Não porque discuta a conjunção especial de fatores a ter dado a “Pelo telefone” o título 

de primeiro samba gravado durante muito tempo.   Pois “Pelo telefone” pode ter feito 

                                                           
3 No que diz respeito ao período anterior na cultura negra do Rio de Janeiro, só Nei Lopes escreveu um 

romance histórico intitulado Mandingas da mulata velha na Cidade nova, com a sua versão da biografia de 

Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata (Lopes 2009).  As personagens Amina de Nei Lopes e a Tia Almeida 

de Paulo Lins são ambas recriações de Hilária Batista, uma na juventude e outra na maturidade. 
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história por ter sido o produto mais claro da comunidade de migrantes baianos que ficou 

conhecida como a “pequena África” no Rio de Janeiro e que, do ponto de vista social, 

teve como centro o salão de Tia Ciata, ou Hilária Batista de Almeida.  Esse ainda não foi 

o advento do samba nem o prenúncio das escolas de samba, segundo Paulo Lins.  Sem 

entrar em detalhes sobre a geração anterior ao Estácio, a disputa histórica que lhe interessa 

gira em torno do protagonismo que Ismael Silva se atribuiu --e que parte da posteridade 

secundou-- na forja do samba urbano moderno, do qual “Pelo telefone” é tomado como 

um prenúncio.  

Lins aceita a versão segundo a qual Ismael Silva, o principal compositor do grupo 

do Estácio, foi também a força principal na criação do estilo hoje consagrado de samba e 

das escolas de samba. A pesquisa histórica de Lins não é precária.  Ele faz questão do 

aparato acadêmico, incluindo notas explicativas e uma bibliografia ao fim. No entanto, 

onde a evidência definitiva falta, as perguntas são respondidas em termos artísticos.  

Ismael Silva é o tipo ideal de artista que Lins tem em mente e sim, ele é o grande 

responsável por moldar aquilo que hoje chamamos samba.  Embora o romance seja, como 

Cidade de Deus, uma rede de diversos personagens e tramas, a trajetória de Ismael recebe 

atenção especial, como por exemplo sua parceria com Francisco Alves, um dos cantores 

mais populares do seu tempo, cuja carreira recebeu o impulso definitivo ao se tornar 

parceiro e intérprete do samba do Estácio, ao gravar sambas como “Nem é bom falar” e 

“Se você jurar”.  Ismael aparece também como figura central do grupo que funda a 

lendária Deixa falar, reconhecida dentro do mundo do samba como a primeira escola de 

samba, ainda que de duração efêmera, pois ele tem uma concepção do que é o samba em 

sentido próprio, tal que o famoso salão de Tia Ciata e o “Pelo telefone”, em parte 

composto aí, tiveram o papel de abrir o caminho.   

Ainda sobre a trama, ou sobre a diversidade de tramas de Desde que o samba é 

samba, a segunda é romântica, senão abertamente sexual.  Trata-se do triângulo amoroso 

entre um personagem histórico, Brancura (ou Sylvio Fernandes, gigolô famoso do 

Mangue e bom sambista), uma prostituta fictícia chamada Valdirene e um empresário do 

submundo chamado Sodré, igualmente moldado sobre as lendas do Mangue.  Brancura 

está diretamente ligado à primeira trama, porque faz um contraponto importante a Ismael, 

como aquele que não conseguiu, por falha moral ou artística, entregar-se totalmente à 

arte.  Ismael Silva, por sua vez, aparece como o igual de Manuel Bandeira e Mário de 

Andrade –será necessário retornar a este ponto.  A importância dada à arte como 

alternativa para a marginalização e a discriminação já afasta esse romance de Cidade de 
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Deus, e este aspecto é reforçado pela terceira história ou núcleo de histórias de Desde que 

o samba é samba.   

O surgimento do samba e das escolas de samba é acompanhado e até orientado 

pelo sobrenatural.  Pois Lins torna simultâneos e interligados o surgimento tanto do samba 

como daquilo que ele não hesita em chamar “pós-religião” ou “religião de vanguarda” a 

umbanda (LINS, 2012, pp. 259, 243).  Isso se deve ao fato de a umbanda carecer de 

teologia, por não ser monoteísta mas politeísta, ao mesmo tempo em que incorpora 

elementos do catolicismo.  Muitos nem a considera uma religião afro-brasileira, por 

incorporar também o espiritismo kardecista.  Essa pós-religião, mesmo ainda não 

estabelecida por escrito em suas bases doutrinais, como as outras religiões, na visão de 

Lins ainda assim pressupõe a permanência da consciência individual após a morte, como 

oportunidade para a evolução.  Quem traz essa mensagem de evolução são incontáveis 

entidades e guias que também são personagens de Desde que o samba é samba.  

A religião também desempenha um papel no surgimento do samba moderno, pois 

o seu ritual exige uma música calcada na polirritmia trazida pelos escravos. O samba é 

uma música profana dentro de uma cultura que vê a separação entre música sacra e 

profana de uma maneira ainda não suficientemente compreendida por ouvidos educados 

na tradição europeia.   

O século XXX de Lins não vai chegar em decorrência da revolução, nem de uma 

evolução mundial pensada como uma força que empurra tudo o que encontra diante de si 

para o melhor, isto é, para a frente.  Ao colocar todos os personagens sob a proteção dos 

orixás, entidades de guias da umbanda, Lins se compromete com uma versão possível do 

credo da evolução espiritual que não se inspira nas leis inexoráveis da física nem nas 

supostasleis inexoráveis leis históricas do marxismo.  Ao contrário, o que Lins tem em 

mente sob a noção de evolução é a disposição ao perdão e na renúncia à vingança, e da 

qual o surgimento de uma arte e uma religião brasileiras são indícios.  Eis o que se poderia 

chamar de guinada espiritual na sua obra. Por um lado, no segundo romance de Lins, a 

violência, as armas e as drogas estão presentes em grandes doses.  O ciclo da ofensa e da 

vingança também. Há confrontos entre os malandros do Estácio, e entre eles e polícia.  

Por outro lado, e não apenas porque o romance retrate um Brasil menos violento do que 

o do século XXI, existe uma alternativa à violência.  A violência é inevitável, em face de 

certas ofensas, mas o desejo de reparação não pode impedir a busca de alternativas como 

a música e a religião.  O ciclo que exige uma vingança para cada ofensa é quebrado.  Eis 
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onde Brancura falha, e os músicos e devotos das religiões afro-brasileiras triunfam, ao 

seu modo não-violento e desprovido de onipotência. 

Todos os personagens humanos, com pouquíssimas exceções, recebem 

aconselhamento das entidades da umbanda.  O chamado “povo da esquerda” já aparecia 

em Cidade de Deus, cercado de ambiguidade, ao oferecer proteção a Dadinho quer ele 

escolhesse o caminho do bem ou do mal (LINS, 1997, p. 209).  Agora, eles são grandes 

incentivadores da inovação, da arte e como grandes protetores dos habitantes do Estácio 

e entorno.  Aqui encontramos Maiakóvski. O verso atribuído a Maiakóvski é recitado sem 

o pronome possessivo, por uma personagem um pouco incomum na literatura: uma 

pomba-gira ou, como muitos prefeririam, uma pessoa convencida de que está tomada pelo 

espírito de uma mulher que já morreu. Ao dar uma consulta à cantora Carmen Miranda, 

também personagem do romance, a pomba-gira enuncia seu credo da evolução espiritual 

do mundo, uma evolução que não significa forçosamente um movimento na direção do 

melhor, pois admite quedas e falhas parciais.  No entanto, ela não deixa dúvida de que o 

século XXX pertence, na verdade, aos inovadores na arte e na religião que se reuniram 

naquele pedaço da cidade.  

Ao que tudo indica, Lins se vale da tradução de Ney Costa, devido à omissão do 

pronome possessivo que a caracteriza, seja pela ausência de outra tradução para o 

português, seja pela simples consideração das probabilidades.  A apropriação de 

Maiakóvski feita por Paulo Lins também é marcada pela esperança, ainda que não em um 

futuro revolucionário e muito menos socialista.  Aqui, parece que poderia optar por uma 

entre duas conclusões possíveis.  Segundo a primeira, existiria aqui apenas um aceno e 

uma homenagem à encenação do “O percevejo” de 1981, que ainda poderia merecer todas 

as objeções de Schnaiderman. Paulo Lins apenas teria trilhado o caminho de uma 

tropicalização do poeta russo que, contudo, omite discussões essenciais.  A sua 

ambientação local do poeta russo só mostraria o nosso descaso coletivo pela crítica 

amadurecida.  Segundo a outra alternativa, poderíamos concluir que a tarefa do artista 

não é a mesma do crítico literário, e que a ambição de Lins não foi nos fazer compreender 

melhor Maiakóvski e a literatura russa.   

Essa será a direção a ser tomada aqui.  Poderíamos tratar o romance como uma 

confirmação de que há um equívoco de compreensão do poema de Maiakóvski, não o de 

“O proletário voador”, mas o de “Sobre isto”.  O tom esperançoso de Desde que o samba 

é samba encontra seu eco em uma leitura unilateral de Maiakóvski.  No entanto, pode-se 

sugerir que, se houve equívoco, ao menos ele foi produtivo.  O esmero de Schnaiderman 
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no que concerne a legar traduções precisas do russo e reivindicar certa autonomia da arte 

frente à política, principalmente no que concerne a obras pós-revolucionárias foi e é de 

grande importância para as letras brasileiras.  Se Paulo Lins de certo modo foi-lhe 

indiferente, sua leitura triunfalista de Maiakóvski ao menos levanta uma questão legítima 

em torno do estatuto da música popular.  

Seria preciso esclarecer porque os escritores russo e brasileiro têm noções muito 

distintas do que devem ser o futuro e do que seria um futuro evoluído, mas vou considerar 

primeiro a questão sobre o estatuto do samba no romance Desde que o samba é samba.  

De fato, os dois assuntos estão ligados.  Na literatura sobre o samba, tanto jornalística 

como acadêmica, ele é assimilado mais às suas fontes distantes, no que se chama folclore 

e que eu preferirei chamar cultura escrava brasileira.  Ou, então, é assimilado ao que, 

depois de Adorno, passou a ase chamar indústria cultural.  O debate sobre o samba é 

basicamente monopolizado por essas duas posições: ou o samba é visto como resistência 

cultural, ou ele é tratado como produto urbano de massa desde o começo, já aprisionado 

dentro das tensões sociais brasileiras.  Ele seria apenas um cenário para interações sociais 

que diversificariam as tensões sociais, sem superá-las.   

Lins busca uma alternativa à figura do artista popular que se limita a reviver um 

inconsciente coletivo, mas a quem falta o dom de elaboração voluntariamente artística, 

de tal modo que a sua contribuição individual aconteceria à sua própria revelia.  Ao 

mesmo tempo, tampouco retrata Ismael Silva como um entertainer que apenas capitaliza 

sobre um conteúdo já conhecido e amado.  O samba tal como o conhecemos não existiria 

sem a indústria do entretenimento –cuja ponta visível são os teatros, as estações de rádio 

e as companhias editoras e gravadoras de música.  Ainda assim, Lins reivindica para 

Ismael Silva a posição de participante do movimento modernista nas artes brasileiras, 

tendo inclusive uma relação semelhante com o mercado.  Lins quer ampliar a nossa visão 

do modernismo brasileiro, incluindo nele uma experiência especificamente negra, 

formulada por negros.  Ismael conversa de igual para igual, em Desde que o samba é 

samba, com Manuel Bandeira e Mário de Andrade.  Pode não ter tido a educação dos 

outros dois  --aliás, tampouco a do próprio Lins, graduado em Letras—mas se reapropriou 

da tradição musical polirrítmica de base africana e brasileira  de forma consciente, 

acrescentando-lhe letras que correspondem à poesia modernista.  O samba do Estácio e o 

surgimento das escolas de samba são irrupções de um tipo de arte moderna, ainda que 

não reconhecidas como parte do movimento modernista.  Com o samba do Estácio, a 
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polirritmia trazida pelos africanos foi traduzida para toda a gente, assim como a sua 

espiritualidade, baseada na complementaridade dos vivos e dos mortos, o foi.     

Ismael Silva é o artista com quem Lins parece encontrar maior afinidade com o 

seu próprio programa literário, por assim dizer; maior do que com Maiakóvski.  O único 

que talvez se compare em importância a Ismael é Caetano Veloso, inevitavelmente 

mencionável, tanto por ter papel relevante na difusão do poema de Maiakóvski como por 

ter dado ao segundo romance de Lins o seu título. Lins extrai da canção Desde que o 

samba é samba uma certa filosofia da história que mistura evolução com contingência, 

pois na canção o samba é chamado “o grande poder transformador” que ao mesmo tempo 

“não vai morrer” e “ainda nem chegou” (VELOSO, 1993).  Sem dúvida, Veloso é um 

herdeiro legítimo do modernismo artístico, no que tange à busca de uma arte brasileira e 

ao mesmo tempo contemporânea o suficiente para dialogar com outras nações.  Começou 

sua trajetória como artista de vanguarda que que brinca com a arte popular, para se tornar 

um artista popular que é ao mesmo respeitado nos círculos letrados –de modo a apagar a 

linha divisória entre arte de vanguarda, arte popular e indústria cultural, desde o tempo 

do movimento intitulado Tropicália.   

Lins enfatiza o pertencimento de Ismael Silva aos resquícios da cultura negra 

escrava tão decisivos para o surgimento do samba --lembremos que, em 1928, a 

escravidão fôra abolida há apenas quarenta anos.  Questiona principalmente a falta do 

elemento trazido da África e incorporado ao Brasil: a interação entre música e vivência: 

a música chamando os santos e os santos inspirando a música. A virada espiritual, na 

direção de resgatar uma experiência negra especificamente moderna dá à arte de Lins um 

lugar que não é nem o do modernismo, tal como definido até hoje, nem o do Tropicalismo.  

Ainda que sob vários aspectos seja desses movimentos que ele está mais próximo. Lins 

rende as homenagens devidas a Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Caetano Veloso e 

outros artistas vindos das camadas letradas brasileiras.  Ao mesmo tempo, propõe uma 

ampliação na definição do modernismo brasileiro e da própria Tropicália, enquanto sua 

herdeira. A contribuição do elemento negro brasileiro trouxe ao modernismo qualidades 

técnicas peculiares, como a inovação rítmica.  Trouxe, sobretudo, uma experiência 

peculiar do mundo, segundo a qual a música abre o caminho para a comunicação entre os 

homens e os santos.    A Pop Art, no dizer de Arthur Danto, foi “irreverente e cerebral” 

(DANTO 1986, p. 28).  Nisso também a Tropicália é a sua versão brasileira. O 

cerebralismo está ausente da experiência negra, para a qual a fé é um dado.  O artista 
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modernista popular de Lins se alimenta de outras vivências, e por isso tem outra relação 

com os mesmos elementos que o artista modernista culto usa.   
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