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O presente estudo comparatista visa analisar sob o viés da Geografia Cultural, Humanística e 

Fenomenológica, focalizando no estudo de letras de samba, um fenômeno geográfico brasileiro 

contemporâneo que completa mais de 100 anos na cidade do Rio de Janeiro: a favela. Cantada 

pelo sambista, a favela é simbolizada, dessimbolizada e ressimbolizada, transformando-se em 

uma transfavela que, como parte da paisagem carioca, brasileira, nos representa, sim, sem 

contudo deixar de transgredir a própria geografia, expandido-nos para além dos limites do local 

e do nacional e redesenhando os morros cariocas com as tonalidades de fábula do lugar 

(BESSIÈRE, 1999). Se, na literatura, temos escritores que contribuíram para a composição de 

fábulas de cidades, regiões e/ou países, tornando indissociável sua relação com os lugares 

(como no caso de Dublin/Joyce, Sertão/Guimarães, Trópicos/Lévi-Strauss, Praga/Kafka e 

Lisboa/Pessoa), também é possível afirmar que se revela intrínseca a relação entre a favela e a 

produção musical dos sambistas. Do mesmo modo que ocorre na literatura, nas letras de samba, 

imaginário e realidade estão tão imbricados, que o referente passa a não ser mais 

necessariamente aquilo que se crê que seja. Nesse sentido, é possível afirmar que, se certos 

autores se tornaram autores de suas cidades, também os sambistas podem ser considerados 

autores da favela. Em sua fábula cantada ao som de cavaco, pandeiro e tamborim, pressupõe-se 

a impossiblidade da fixidez do lugar, uma vez que, por intermédio do samba, a favela se desloca 

e empreende travessias que vão do periférico ao centro, estabelecendo-se sua reinvenção e 

transmutação em Transfavela, Favela-Mundi, que repica, no ouvido do mundo, a voz dos 

bambas que nela vivem ou viveram de fato ou poeticamente. 
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Introdução 

 

No presente trabalho, são desenvolvidos estudos em Literatura Comparada nas 

relações estabelecidas com o Espaço e a Música, com vistas a analisar representações da 

favela carioca, por meio da análise de letras de samba urbano carioca, produzidas em 

uma temporalidade que vai dos anos 1920 até os nossos dias.  

Se as relações entre Literatura e Espaço mostram-se mais ou menos presentes na 

História Literária e no seio da própria Literatura Comparada, verifica-se, entretanto, que 

se têm acentuado de forma tão vigorosa nas últimas décadas, que chegam ao ponto de 

aproximar geógrafos de homens de letras. De acordo com Collot (2011), um número 

considerável de trabalhos foi consagrado à inscrição da literatura no espaço e/ou à 

representação dos lugares nos textos literários, o que teria despertado, inclusive, o 

interesse crescente de geógrafos pela literatura.  
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Apesar disso, não se poderia deixar de tratar de uma lacuna importante no que 

concerne às relações entre o Espaço e outras artes. Nesse sentido, o presente estudo 

reforça e celebra a proximidade cada vez maior entre Geografia e Literatura, sem, 

contudo, deixar de reconhecer a produtividade da dimensão espacial na Música, 

representada pela canção popular brasileira, mais especificamente pelo samba urbano 

carioca, onde a favela ocupa uma posição privilegiada não apenas como temática, mas 

também como espaço simbólico, como território de reinvenção.   

Neste estudo, atribui-se, então, à dimensão espacial da favela cantada não apenas 

a condição de produto ou objeto de análise, mas também a de produtividade, na medida 

em que essa temática apresenta um emissor (representado pelo porta-voz do morro: o 

sambista) e destinatários (o público). Isso condiz com a reflexão barthesiana no âmbito 

da literatura, quando, do mesmo modo, o texto não é considerado apenas como produto, 

mas também como produtividade.  Se o texto não para de trabalhar a língua, explorando 

o modo como a própria língua trabalha, no caso da favela cantada, percebe-se o trabalho 

do samba sobre ela, bem como o dela sobre ele, o que talvez contribua para explicar a 

vitalidade desse tema ao longo da evolução dessa expressão musical, em uma relação de 

trocas e transferências estéticas, artísticas e culturais.  

Analisar a favela carioca pela ótica dos sambistas se justifica, então, em um 

estudo comparatista, na medida em que, nele, é possível verificar a produtividade de um 

lugar que tem sua paisagem totalmente reconfigurada no samba, o que faz pressupor as 

concepções de lugar (TUAN, 1975, 1980, 1983) e de paisagem (SILVA, 2009; 

COLLOT, 1988, 2001) como questões-chave para a abordagem desse espaço. 

1. Favela como lugar vivido 

A acepção de lugar abordada neste trabalho é aquela desenvolvida por geógrafos 

da corrente geográfica humanística, concebida a partir do início da década de 1970, 

segundo a qual o lugar constitui um produto da experiência humana, representando, para 

Tuan (1975) o próprio centro de significados construídos pela experiência. De acordo 

com Relph (1979), o lugar representa muito mais do que o sentido geográfico de 

localização; logo, não se refere a objetos e atributos das localizações, mas a tipos de 

experiência e envolvimento que o homem tem com o mundo.  

No samba, são comuns as referências à dimensão espacial de uma favela 

recortada do ponto de vista afetivo, o que contribui para se considerar a visão dos 

sambistas privilegiada para a concepção de lugar adotada nesta tese: se, para um 
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outsider (RELPH, 1976) de fato, a favela tende a ser vislumbrada como lugar de falta, 

carência, lócus de barbárie e violência, pode haver estranheza, incompreensão e, até 

mesmo, dúvida diante de sambas que recortam esse espaço de uma perspectiva 

topofílica, ou seja, de amor ao lugar em que se vive/viveu de fato ou poeticamente. Ao 

cantar a favela, o sambista acaba por preservar não apenas a sua experiência com o 

lugar referencial e/ou simbólico para difundi-la às gerações vindouras, como também 

guarda e protege a versão cantada da favela. Além disso, revive ao mesmo tempo o 

sentimento de estar na intimidade do lar, o que contribui, de forma privilegiada, para 

compor a fábula da favela como espaço vivido, o que necessariamente implica um caso 

de autorreferencialidade, autoficção.  Assim, se, para o sambista, tomamos emprestada a 

noção de insider, de Relph (1976), acrescentamo-lhe, contudo, um caráter mais amplo, 

ou seja, o de fictício. Ora, se o sujeito que compõe a fábula da favela como lugar vivido 

também compõe a fábula de si mesmo como morador, logo ele constitui uma sorte de 

insider fictício, que adota essa favela simbólica por meio de experiência pessoal e real 

com o lugar e/ou pelo fato de habitá-la poeticamente, o que explica, de certo modo, a 

favelofilia de sambistas que nunca moraram na favela. 

 Nesse sentido, essa reflexão faz pressupor que a familiaridade com o lugar 

referencial e/ou simbólico engendra afeição e explica, em grande parte, ao longo da 

história do samba, a adesão de tantos sambistas à favela. Seu cantar só é possível, então, 

porque realizado pela perspectiva de insiders (RELPH, 1976) ou nativos (TUAN, 1980) 

reais e/ou fictícios, dado que só se pode desenvolver uma relação topofílica com lugares 

que, de fato, tenham sido habitados/vividos de fato e/ou por meio da experiência 

poética.  

2. Favela como espaço poético e simbólico 

Quanto à relação estabelecida entre favela e paisagem, é preciso esclarecer que o 

último termo é empregado, no presente estudo, sob os pontos de vista cultural e poético. 

No caso da paisagem cultural, destacam-se geógrafos da Nova Geografia Cultural, 

como Denis Cosgrove (1978, 1994, 1998a; b, 2000), Augustin Berque (1994 e 1998) e 

Paul Claval (1992, 1999, 2001, 2002), que vislumbram a paisagem cultural não apenas 

em seus aspectos morfológicos, como os geógrafos da Escola de Berkeley, mas também 

simbólicos, admitindo, portanto, tanto o estudo de objetos em sua dimensão visível 

(como no caso da arquitetura) quanto em sua dimensão invisível, simbólica (como nos 

casos da Literatura, da Música e das demais artes).  
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Além disso, destacam-se ainda os estudos sobre paisagem, empreendidos tanto 

por Collot, em L’horizon fabuleux (1988) e Paysage-pensée (2011), quanto por Maria 

Luiza Berwanger da Silva, muitos dos quais reunidos em suas Paisagens do dom e da 

troca (2009). Para esta pesquisadora, ausência, busca de completude, certeza de 

multiplicidade e de sublimação constituem imagens que traduzem a possibilidade de 

diálogo de dom e de troca da Literatura Comparada com a Arte (SILVA, 2009) e, logo, 

com a Música, mais especificamente com o samba urbano carioca. Tais imagens deixam 

entrever, pelo ritmo e pela cadência dos versos do samba, o desenho sonoro de uma 

paisagem poética da favela. 

Tais concepções – lugar e paisagem – servem a esta análise na medida em que 

contribui para vislumbrar uma favela outra, aquela que - depois de percebida de maneira 

privilegiada pelo sujeito que nela viveu de fato ou que a adotou poeticamente - é 

devolvida ao mundo, por meio de sua subjetividade, não como mais uma entre as 

inúmeras favelas do Rio ou de outra capital brasileira ou estrangeira, mas como um 

espaço-em-verso-batucado, recartografado e reapresentado como Transfavela, Favela-

Mundi, o que revela todo o seu potencial de transfiguração.  

3. Topofilia versus Topofobia 

Toda essa produtividade suscitada pelo Espaço nos estudos literários e 

comparatistas contribui para o estabelecimento do presente trabalho, uma vez que se 

vislumbra a possibilidade de desdobramento e dinamismo conferida, pelo samba, à 

paisagem da favela. Cabe ressaltar que essa produtividade não coincide, de forma 

alguma, com o conteúdo reducionista de discursos produzidos por quem percebe e 

descreve o lugar sem nunca tê-lo habitado ou a ele se afeiçoado, ou seja, por aqueles 

que, se não visam a isto, acabam por difundi-la como uma paisagem indesejada em 

função da pobreza e/ou da violência instaurada pelo tráfico de drogas a partir dos anos 

1970.  

 O distanciamento afetivo em relação a esse lugar, que não se manifesta no 

discurso daqueles que a louvam reiteradamente nas letras de samba, já se constituiria 

como uma boa razão para se ouvir, de forma mais atenta, a voz daqueles que souberam 

simbolizá-la, dessimbolizá-la e ressimbolizá-la, (re)apresentando-a não apenas a todos 

os cariocas, mas também aos brasileiros e ao mundo, como um lugar fabuloso – ou seja, 

suscetível  de ser recriado em fábula, amenizando a versão estereotipada e pejorativa do 

senso comum, bem como visadas puramente quantitativas, estatísticas.  
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Assim, ainda que inúmeros estudos sobre a favela tenham se multiplicado e 

evoluído nas ciências humanas, em disciplinas como a História (ALVITO, 2001), a 

Antropologia (ZALUAR; ALVITO, 1998), a Arquitetura (JACQUES, 2001) e a 

Geografia (BRITO; RENNÓ, 2009), sua difusão parece não ter se estabelecido de forma 

efetiva a ponto de dissociar a imagem do lugar e das pessoas que nele moram dos 

discursos que fizeram da favela, desde o seu surgimento, um verdadeiro bicho-de-sete-

cabeças. Segundo Alvito (1998), ainda hoje, jovens oriundos das favelas, ao 

preencherem, por exemplo, um cadastro para se candidatarem a uma vaga de emprego, 

preferem não informar seu verdadeiro endereço, por medo do preconceito e do estigma 

que carregam como favelados. 

Se, por um lado, mesmo em nossos dias, a imagem negativa do lugar não chega 

a ser dissipada pelo discurso de estudiosos das próprias Ciências Humanas e, inclusive, 

da Geografia, a imagem positiva e, por vezes, idealizada da favela há muito paira sobre 

o imaginário daqueles que a cantaram e cantam no cancioneiro popular brasileiro, 

sobretudo no samba urbano carioca, onde ocupa lugar de destaque. De acordo com 

Oliveira e Marcier (apud ZALUAR; ALVITO, 2006, p. 61), tanto a presença da favela 

no cenário urbano brasileiro quanto sua inscrição na música popular datam de longa 

data: 

De fato, ela está perto de completar 70 anos, se tomarmos como um de seus 

marcos iniciais o samba de Sinhô A favela vai abaixo, lançado em 1928 

como forma de lamento pela destruição do Morro da Favela (apud ZALUAR; 

ALVITO, 2006, p. 61). 

 

Ainda segundo essas pesquisadoras, desde a origem das favelas, portanto, a 

tematização da favela no cancioneiro popular, “para além da afirmação dos laços de 

pertencimento ao lugar, reflete a especificidade de uma história marcada por conflitos, 

preconceitos e estigmas, resistência e vitalidade” (apud ZALUAR; ALVITO, 2006, p. 

61) 

É justamente esse impasse que instiga a curiosidade em relação a um lugar capaz 

de produzir discursos tão contraditórios entre si, de uma paisagem idílica, saudosa, que 

remete ao lar, ao referente perdido, até uma paisagem indesejada, miserável, perigosa, 

topofóbica (TUAN, 1980). Por isso, no sentido de equilibrar a imagem estereotipada 

que ainda continua a representar esse espaço prioritariamente como lugar de falta, 

carência e perigo, sem reconhecer nele seu caráter agregador, de hospitalidade, 

pertencimento, solidariedade, trocas e transferências artísticas e culturais, é que o estudo 
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de suas figurações se realiza por meio de uma leitura simbólica, associada a um estudo 

teórico-crítico ligado à questão do Espaço. 

 Ora, se o simbólico e o poético contribuem incontestavelmente para uma 

relação mais generosa e mais inspiradora com o Espaço do que esquemas mais rígidos 

(WHITE, 1991), isso evidencia, então, a cristalização de um raciocínio profundo com o 

qual é preciso retomar contato para se lidar com um espaço cuja dimensão imaginária 

não cabe nos limites do próprio Rio, graças a seu caráter fabuloso e a sua insuspeitada 

capacidade de desdobramento no samba. Desse modo, vislumbra-se a favela carioca 

como figura passível de um estudo comparatista que privilegia suas características 

regionais, em sua carioquice suburbana, sem deixar, contudo, de reconhecer seu 

potencial de deslocamento, desdobramento e transgressividade (WESTPHAL, 2007). 

Isso significa que a favela cantada no samba pode ser vista como um espaço 

heterogêneo, que extrapola o paradigma de lugar de miséria e violência, desencadeando 

o redesenhar de sua cartografia e do estabelecimento de uma Transfavela, pelo traçado 

sonoro e malemolente do samba. 

Conclusões 

Tanto as origens quanto as inúmeras representações do sambaapontam para a sua 

diversidade e a sua capacidade de desdobramento. Além disso, é preciso reconhecer, em 

sua evolução ao longo de sua história, que os sambistas, quando se veem perdidos 

musicalmente em relação aos rumos de uma expressão musica tão aberta às novidades e 

à influência de outros ritmos, tentam reafirmar as raízes populares do samba.  

E uma das formas que acham para reafirmá-las é justamente a valorização do 

morro como celeiro de bambas e espaço mítico, mágico, que pode até acolher 

malandros e bandidos, mas que não deixa de abrigar trabalhadores nem de se constituir 

como um terreno fértil de onde brota toda uma safra de compositores que ajudaram a 

estabelecer uma favela fabulosa, feita de versos, e cantada na palma da mão. 

O samba e o conjunto de suas representações traduzem a fábula de suas raízes 

populares, que muitos sambistas acreditam estar no morro, de onde saíram inúmeros 

compositores que ajudaram a construir esta expressão musical urbana carioca. Apesar 

de muitos estudiosos e mesmo sambistas defenderem a ideia de que o samba não nasceu 

na favela, foi aí que ele teria se desenvolvido com maior liberdade: 

 Vai, vai lá no morro ver 
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 A diferença do samba do morro para o da cidade  

 Vai, depois venha me dizer  

 Se não é lá do morro que se faz um samba de verdade  

 (PEREIRA; PASSOS, 1953) 

 

Matos (1982) constata que seu desenvolvimento se deu de forma paralela à 

criação e ao crescimento das favelas e que estas vieram a se tornar uma espécie de 

refúgio dos sambistas e do próprio samba. Paradoxalmente, esse lugar reivindicado 

como berço não se apresenta como algo fixo. Ora, o lugar por si só não faz o samba se 

não for vivido. E se o próprio berço ou as raízes do samba se revela itinerante, migrante, 

vivo, isso faz pessupor o caráter móvel dessa expressão musical, que vai se movendo de 

acordo com o movimento daqueles que o produzem. Assim, não surpreende o fato de 

que os lugares cantados no samba reflitam, em certa medida, aqueles frequentados ou 

habitados pelos compositores.  

Quando mais tarde, nos morros, passa a existir uma grande concentração de 

compositores, antigos moradores do centro do Rio, o samba se revelará igualmente 

móvel não apenas pela alteração de sua batida, de tantantantantantan para bum bum 

paticumbum prugurundum, segundo Ismael Silva (apud FENERICK, 2002, p. 113), mas 

também como por toda uma reverência temática ao novo espaço habitado, vivido: o 

morro. Assim como os moradores do centro da cidade que frequentavam a casa das tias 

baianas, o samba carrega suas trouxas e é empurrado para a periferia carioca, subindo o 

morro e avançando naquilo que viria a se tornar parte da complexa paisagem do Rio: as 

favelas.  A relação entre samba e favela é tão intrínseca, que quando se implora que não 

se deixe o samba morrer, o argumento usado é o de que “o morro foi feito de samba” 

(CONCEIÇÃO; SILVA, 1975).  

O reconhecimento do horizonte fabuloso (COLLOT, 1988) desse lugar, que se 

(con)funde com a fábula das próprias origens do samba, evidencia, então, a 

produtividade da favela como um lugar que compõe o universo das representações do 

imaginário brasileiro, assim como a Amazônia, o sertão nordestino e a ideia de um país 

tropical. 

As origens populares do samba, que muitos sambistas costumam denominar 

raízes, parecem encontrar terreno fértil na favela, um lugar que o samba pode chamar de 

seu, onde a memória coletiva e as relações de pertencimento emergem com mais 

naturalidade e espontaneidade, de modo completamente rizomático, porque em 

constante relação com o Outro.  Essa memória coletiva, solidificada pela espacialização 
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da favela nas letras de samba, constitui-se, pois, como substrato do sentimento 

topofílico: 

Para que se evoque o sentimento do morador pel[a favela], ocorre uma 

incursão ao passado; logo as memórias repletas de experiências e 

cotidianidade passam a ser o substrato do estudioso do sentimento topofílico. 

As formas que constitui a memória são multíplices. A priori, subentende-se 

que seja de caráter íntimo, produto da constituição interna do ser humano. 

Todavia também pode ser concebida como um fenômeno social, fruto de um 

imaginário coletivo [...] (DIONÍSIO, 2001, p. 4). 

Matos (1982) destaca que o samba adquire estatuto de patrimônio coletivo, 

sendo cultuado e preservado por seu papel de agente unificador e mantenedor da 

identidade sociocultural do grupo que o pratica. Além disso, como expressão das 

vivências da favela, adquire o status de criação coletiva que visa a união e o 

fortalecimento do meio no qual emerge.   

Nesse espaço vivido (FRÉMONT, 1976), onde poderia se pressupor a existência 

de uma cultura homogênea, vê-se, ao contrário o produto do entrelaçamento de 

identidades diversas, de brasileiros que ora vêm do interior, do campo, do sertão 

nordestino, ora se constituem como uma legião de uma categoria que poderíamos 

denominar “ex”, ligada a raça ou espaço, como no caso dos ex-escravos baianos, ex-

moradores do centro da cidade.  

Ao ser concebida a partir de laços de vizinhança, solidariedade e amizade, [a 

favela] pode apresentar limites fluidos e /ou fragmentados, quando refletir a 

ideia de espaço vivido [...], que está oculto na estrutura espacial, emergindo a 

partir das experiências concretas realizadas pelos indivíduos de um grupo que 

tem a mesma cultura (DIONÍSIO, 2011, p. 5). 

 

Cabe lembrar que uma das experiências concretas realizadas pelos compositores 

incide justamente na fábula do lugar no samba, na qual a favela é transformada em lugar 

de outro lugar, sendo reverenciada justamente pelo fato de acolher toda uma diversidade 

de identidades, postas em contato em uma paisagem que reflete o dom e a troca 

(SILVA, 2009). Em contato com esses tantos Outros que habitam a favela, as raízes 

dessa gente não se fixam no intuito de produzir apenas uma identidade cultural. Ao 

contrário, em comunidade, a roda de samba reflete a própria roda da poética da relação, 

onde se promovem verdadeiros rituais de encontro de alteridades. É que seus habitantes 

fazem da favela um samba no qual se canta a hospitalidade com que sonha, segundo 

Kristeva (1994), todo estrangeiro.  
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No samba que se confunde com a própria favela, ou nesta favela-samba em 

ritmo de batucada, não faltam caldinho de feijão, ovo frito, torresmo ou canja. Tem 

banquete, tem roda de samba, tem mulata de saia curta, tem beleza, tem leveza e, 

mesmo quando tem dor, tem ombro amigo, tem vizinho, tem Iaiá, tem Ioiô.  Nesse 

sentido, o lugar seria 

o produto das percepções internas e das relações de alteridade no espaço, 

respectivamente as subjetividades e as intersubjetividades [...]. O lugar 

ultrapassa o mero sentido geográfico de localização, refere-se às tipologias de 

experiências e ao envolvimento com o mundo [...] (DIONÍSIO, 2011, p. 7). 

 

O caráter de fábula do lugar no samba se justifica, então, pela memória coletiva 

de um grupo que, apesar de heterogêneo, apresenta um nível de enraizamento tão 

profundo com a favela, que migra do real para reverberar na arte. Esse caráter fabuloso 

redimensiona sua vocação de acolhimento de toda uma diversidade cultural que, em 

muito, ultrapassa as fronteiras das categorias favelado e/ou carioca para alcançar, com 

seus versos, o Outro que mora no asfalto, em qualquer canto do país e/ou do mundo. Tal 

qual uma Favela Desvairada, onde 

[...] paisagem e passagens dão-se as mãos, entrelaçam-se na permanência do 

Mesmo no Outro, na geografia que se deixa modular pelo movimento da 

desgeografia, do apagamento de limites que, borrados, insinuarão [na letra do 

samba, o perfil de uma Transfavela] (SILVA, 2009, p.141). 

 

 Ao acolher tamanha diversidade, a favela nos oferece uma síntese cultural, 

constituindo-se, assim, parte da paisagem brasileira revelada ao mundo por meio do 

samba carioca urbano, descendo morro abaixo pela cidade, contrariando a lógica do 

branqueamento que empurrou as populações de imigrantes pobres e de ex-escravos para 

fora do centro do Rio. Tudo se passa como se a percepção do olhar descobrisse, sob o 
movimento da favela, o movimento da própria subjetividade, cadenciada como o samba, 

a indicar uma paisagem que prossegue, assim como o horizonte, para além daquilo que 

se vê, para um au-delà barthesiano. 

 Toda essa reflexão faz pressupor que a celebração da paisagem da favela não 

chega a diluir 

a busca do constante desdobramento, do ponto do olhar infatigável do prazer 

da reconfiguração. O exercício poético de constituição, de destituição e de 

reconstituição da querência, sorvida da sedução da errãncia, o pratica [o 

sambista] com vistas a recartografar [a favela] e a torná-la território neutro 

que favorece a coexistência harmoniosa da diversidade (SILVA, 2009, 

p.143). 

 

Ao empreender tal busca, o amor pelo samba, outrora produzido nas casas das 

tias Amélia, Bebiana, Mônica Prisciliana, Rosa Olé e Ciata, não deixa de se intensificar 
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em seu novo espaço, com a turma que habitava no morro do Estácio e nos morros 

vizinhos. Ao contrário, esse sentimento confunde-se mesmo com o amor pela favela, 

pelo morro, pelo lugar, constituindo-se como um caso exemplar de topofilia, termo que, 

segundo Yi-Fu Tuan, apresenta-se como um neologismo, implicando os laços afetivos 

do homem com o meio. Para ele, topofilia seria o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou 

ambiente físico, um conceito difuso na teoria, mas vívido e concreto como experiência 

(TUAN, 1980). 

No samba, a periferia torna-se o centro. E é nesse sentido que a análise das 

representações e das figurações da favela carioca se revela produtiva. O fato de ser 

exaltada reiteradamente nas letras de samba como reduto e celeiro de bambas evidencia 

uma relação essencial entre a origem popular e o desenvolvimento inicial dessa 

expressão musical. 

 Essa recorrente aproximação entre o samba e o lugar aponta a favela como um 

espaço privilegiado, onde suas raízes se fixaram irreversivelmente para, depois, 

crescerem e verem, através de seus múltiplos frutos, o grão da voz daqueles que não 

apenas moram, mas cantam a favela tanto para representá-la quanto para deslocá-la, 

transformando-a em um verdadeiro território de transferências artísticas, estéticas e 

culturais ou em uma paisagem do dom e da troca, de Silva (2009), para quem doar e 

trocar constitui a recompensa produzida pelo convívio com a negatividade, como 

movimento articulador da passagem e da transgressão.  

Esse espaço da favela, cantado no samba, constitui-se, desse modo, como parte 

da paisagem carioca, brasileira, que nos representa, sim, mas que também transgride a 

própria geografia e nos expande para além dos limites do local e do nacional. Nesse 

sentido, o samba redimensiona a cartografia dos morros cariocas e de toda a periferia do 

Rio de Janeiro, redesenhando e pintando a favela com as tonalidades de fábula do lugar. 

 De acordo com Bessière (1999), fábula configura todo espaço de 

ressimbolização. Assim, todo ato de Literatura Comparada está assentado sobre três 

práticas essenciais: simbolização, dessimbolização e ressimbolização. Nesse sentido, 

essa noção coincide com a reflexão de Silva (comunicação pessoal, 2011)  quando 

propõe que o discurso poético produzido pelos sambistas resulta da percepção subjetiva 

da favela pelo sujeito nacional (o Mesmo), que a reconfigura em uma Transfavela que 

ultrapassa as fronteiras locais e nacionais. Segundo Silva (2009), a paisagem simbólica 
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de um lugar abarca tanto o territorial quanto o extraterritorial, assim como o nacional e 

o transnacional, visto que  

sujeito e comunidade simbólica imprimem, na saída de si à procura de 

percepções arquitetônicas diversas, a convivência harmônica de composições 

díspares e inesperadas, já que, além da previsibilidade temporal, ausência e 

presença, incompletude e completude são moldadas pelo gesto de trocas 

irrestritas: a paisagem poética restitui às matrizes doadas pela arquitetura 

modulações sonoras de rara visualidade (SILVA,2009). 

 

Assim como existem escritores que ajudaram a compor a fábula de cidades, 

regiões e/ou países por meio da Literatura, tornando sua relação com os lugares 

indissociável, como no caso de Dublin/Joyce, Sertão/Guimarães, Trópicos/Lévi-Strauss, 

Praga/Kafka ou ainda Lisboa/Pessoa, também se pode dizer que é indissociável a 

relação entre a favela e a produção musical dos sambistas.   

N Por intermédio do samba, a favela se constitui como mediação exemplar de 

neutralidade, revelando-se um espaço intervalar, indelimitável, que acolhe a 

diversidade, permitindo o trânsito do popular e do erudito, do negro e do branco, do 

malandro e do boêmio, daqueles que moram no morro e no asfalto e de quem quer que 

venha a conhecê-la em sua versão cantada. 

Cabe ressaltar que, nesse jogo que alterna paisagem, passagens e sucessivos 

deslocamentos e transformações, não é só o espaço que se reconfigura, mas também o 

sujeito que, diante do espetáculo de desdobramentos espaciais, também é dédoublé, ao 

mesmo tempo em que vai compondo e recompondo, como quem assovia um samba 

novo em construção, o perfil da comunidade ampla e polissêmica de sua Favela-Mundi. 

Mais do que integrar as estatísticas do IBGE, no entrecruzamento com o samba, a 

favela, com seus becos, ruelas e toda a sua gente, é deslocada de morros e bairros 

periféricos para além dos limites do Rio e do país, migrando para as páginas da 

República Mundial das Letras, com direito até mesmo a tratamento para aqueles que são 

ruins da cabeça ou doentes do pé. 


