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RESUMO 

 

 

O samba é uma cultura englobada em diversas outras práticas. É também uma das mais fortes 

expressões de resistência social. Este presente trabalho traz consigo abordagens sobre a 

essencial história do samba, seus trajetos e seus importantes percursores. As rodas de samba 

carioca e suas fundamentações. Contribuições africanas para o desenvolvimento do samba e 

toda a censura e perseguição dirigida a esta cultura. A importância das transformações das 

pedagogias do samba para a inserção do sambista na sociedade. A não aceitação do negro 

como condutor das práticas do samba. Aborda também a suma importância da cultura negra 

na formação da sociedade Brasileira. A importância do samba em vários segmentos da 

sociedade e, como explorar essa grande ferramenta popular. 

 

Palavras-chave: Samba. História do samba. Cultura.  Formação. Resistencia.  
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ABSTRACT 

 

Samba is a culture encompassed by many other practices. It is also one of the strongest 

expressions of social resistance. This present work brings with it approaches on the essential 

history of samba, its routes and its important precursors. The samba wheels of Rio de Janeiro 

and its fundamentals. African contributions to the development of samba and all censorship 

and persecution directed to this culture. The importance of the transformations of the 

pedagogies of samba to the insertion of the samba in society. The non-acceptance of the 

Negro as the conductor of samba practices. It also discusses the importance of black culture in 

the formation of Brazilian society. The importance of samba in various segments of society 

and how to exploit this great popular tool. 

 

Keywords: Samba. History of samba. Culture. Formation. Resistance. 
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1- INTRODUÇÃO 

Este trabalho remete-me à minha infância, lembro-me de como eram realizadas as 

reuniões de sambistas em minha casa. Não havia pessoas tristes, era um ambiente de muita 

conversa e confraternização onde o samba era o foco principal. Lembro-me dos gestos, do 

linguajar, das vestes e de cada traço de um sambista. O uso dos chapéus como instrumento de 

distinção entre eles. 

Os olhares não demonstravam tristezas, demonstravam marcas de lutas por 

conquistas de espaço e de inserção. Carregavam consigo um desejo de falarem sobre o samba, 

de discutirem em defesa dessa cultura e de demonstrarem suas contribuições para a expansão 

do samba.  Eu tinha apenas três anos de idade e o que me faz lembrar cada detalhe é a 

conexão que eu e minha família mantemos até hoje com tal cultura. O samba é a trilha sonora 

principal de todas as fases da minha vida.  

Com apenas três anos, eu já desfilava em grandes Escolas de Samba da minha 

Cidade, me destacava não apenas pela fisionomia meiga que uma criança apresenta, mas sim 

pela força que os meus pés traziam para a avenida, era como se eu estivesse dizendo a eles 

que esse lugar era meu. Fui criada em uma família de sambistas, compositores, intérpretes, 

pessoas que sempre fizeram com que eu entendesse que o samba é a nossa maior expressão de 

liberdade. Devido a esta afinidade e por este motivo, o presente trabalho tem por fundamento 

resgatar através de pesquisas e estudos a história do samba no Brasil. 

 O objetivo é analisar todas as trajetórias percorridas pelo samba, a luta e sua 

inserção na sociedade, os seus valores e resistência, sua colaboração na vida social do 

indivíduo, quais foram as mudanças que ocorreram com o samba no período e pós a ditadura 

Militar, como o samba pode contribuir no aprendizado e como fazer com que isso aconteça. 

Procuro brevemente fazer com que possamos repensar a cultura do samba e onde 

tal cultura ocorre, seu espaço, suas misturas de ritmos que contagiaram a todo o povo 

Brasileiro focando-me assim, no samba Carioca. 

 A trajetória do samba é um marco na história da cultura brasileira, pois 

acompanha e resiste a vários enfrentamentos, seja na política, na mídia, e até mesmo na 

educação, sendo foco desses “poderes” o samba vem sendo um instrumento de luta do povo 

brasileiro.  
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O samba é um caminho que possibilita uma leitura crítica para conhecermos um 

pouco mais as peculiaridades desses povos. A história do samba é uma evocação de 

um passado integrado na história do Brasil. (ALVES, 19761, apud NOGUEIRA, 

2006, p.2). 

 

O samba é uma pluralidade de ritmos e harmonias, ele nos envolve por completo, 

nos faz querer sempre estar alongando esse momento de afinidade com tal cultura, o samba é 

a resposta do povo aos opressores, ao poder e a mídia. 

 Que possamos agora dar entrada neste trabalho, a este lindo trajeto de conquistas 

e de persistente luta de inserção social do samba no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ALVES, Henrique Losinskas. Sua Excelência – O Samba, 1976, 2ª ed.. São Paulo, ed.  Símbolo.  
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2- UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O SAMBA 

O samba é um grande movimento de expressão da Cultura afro-brasileiro que 

seduz a todos com suas misturas de ritmos e gingado de origem Africana. Ele é originário dos 

batuques trazidos para o Brasil através de negros africanos escravizados. Eram batuques 

inicialmente de influência religiosas demonstrando assim tipos de rituais usados como forma 

de comunicação através de marcantes movimentos e danças. Chegou no Brasil ainda no 

século XIX instalando-se na Bahia e se estendendo por todo o País. Porém, foi no Rio de 

Janeiro em plena formação de Cidade do Império que o samba se instalou e se expandiu 

tornando-se protagonista da cultura Brasileira sendo assim admirado e ao mesmo tempo 

condenado e perseguido. O samba é o instrumento de socialização dos povos escravizados. É 

o reflexo das diversas contribuições culturais presentes nas primeiras formas de manifestações 

urbanas no Rio de Janeiro.  Devido ao seu batuque originário de negros africanos, o samba foi 

acolhido pelas camadas mais baixas da sociedade. Por este motivo o samba Carioca buscava 

sempre retratar a vida urbana dos trabalhadores e negros moradores dos morros da cidade. 

Entre os anos de 1917 a 1920 o samba era considerado aproximado ao maxixe, 

dança de corpos entrelaçados que já se fazia presente na casa da Baiana Tia Ciata já no ano de 

1916. Uma cozinheira, mãe de santo e uma das maiores figuras feminina da História do 

Samba carioca, sua casa era considerada um dos maiores pontos de encontros entre sambistas 

e amantes do samba, não havia rotulação ou padronização de cor, ali eram respeitados todos 

os subgêneros do samba.  

Tia Ciata era moradora da chamada “Pequena África” localizada na Zona 

Portuária do Rio de Janeiro onde se instalavam os escravos refugiados que vinham da Bahia. 

Por este motivo a Pequena África se tornou um bairro conhecido e que foi berço dos 

primeiros negros e negras de grande importância e contribuição ao samba Carioca. Foi na casa 

de Tia Ciata que surgiram grandes nomes de sambistas consagrados e que no ano de 1916 

surgiu o primeiro samba gravado no Brasil que foi composto por Ernesto dos Santos, o 

popular Donga e que por ele foi declarado obra ‘Literomusical’ na Biblioteca Municipal.  

 

O compadre Mauro vinha de braço com o Sr. Ernesto dos Santos, Donga, e, nos 

apresentando, disse:  

../../Ivany%20Rezende/Downloads/TCC%20Janine%20(janine%20valentim)%20Versão%20final%20(2).pdf#_Toc19714
../../Ivany%20Rezende/Downloads/TCC%20Janine%20(janine%20valentim)%20Versão%20final%20(2).pdf#_Toc19714
../../Ivany%20Rezende/Downloads/TCC%20Janine%20(janine%20valentim)%20Versão%20final%20(2).pdf#_Toc19714
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— Aqui tem o Donga, é nosso irmão, é do cordão, é igual, tem direito a continência 

com marcha batida. 

— Que deseja o Sr. Donga?  — Apenas uma notícia de que acabo de compor um 

tango-samba carnavalesco pelo telefone, com letra de Mauro. (MOURA, 1995, p. 

170). 

 

Há relatos de que pelo telefone não teria sido o primeiro samba a ser gravado. 

Alguns indícios mostram que este teve dois antecessores, o partido-alto de Alfredo Carlos 

Brício Em casa de Baiana gravado no ano de 1913 e o samba “A viola está magoada”, 

interpretado por Baiano em 1914. Porém, não há dúvidas de que foi pelo telefone o grande 

sucesso a se expandir e invadir as avenidas do Rio de Janeiro. 

A música ‘Pelo Telefone’ foi realmente divulgada no carnaval de 1917 e havia 

quem dissesse que tal autoria tivesse sido plagiada tanto em algumas letras compostas quanto 

no arranjo. Foram vários questionamentos de grandes sambistas e principalmente do Cronista 

VAGALUME que dizia que o arranjo da música seria de total autoria de Mauro de Almeida. 

Em meio a tantas alfinetadas, no ano de 1917 foi publicada uma paródia da música 

direcionada ao Donga: 

 

O que caradura dizer na roda 

Que o arranjo é teu 

É do bom Hilário e da Velha Ciata 

Que o bom Sinhô escreveu  

Tomara que tu apanhes 

Pra não tornar a fazer isso 

Escrever o que é dos outros 

Sem olhar o compromisso. 2 

 

                                                           
2 A versão aqui apresentada está em MOURA, Roberto. Tia Ciata e a pequena África no Rio de Janeiro. 2.ª 

ed.; Rio de Janeiro: Secr. Mun. De Cultura, 1995, pg. 124-125.  
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Apesar das indagações, foi através do lançamento de “Pelo Telefone” que o samba 

se tornou divulgado e popularizado como gênero musical. Não é apenas a mistura rítmica que 

marca o samba, mas também a influência de outras culturas Afro-Brasileiras como a capoeira, 

cultura, que segundo (SOUZA, 2013 pg. 2) “começa no século XVI, na época em que o 

Brasil era colônia de Portugal” e que assim como o samba foi alvo de perseguição do poder. 

O que ninguém duvidava era da participação da Tia Ciata na composição de tal 

samba, pois todos sabiam que era na casa da partideira que ocorria as grandes rodas de samba 

com participações de grandes sambistas. O samba praticado na casa de Tia Ciata pelos 

músicos da época, era visto como uma festividade estava mais para pagode do que para 

samba, como afirma Ulloa (1998, pg. 57 apud PAIVA, 2010, pg. 29): “pagode designa o 

encontro do grupo com a música, o pagode é o ato de reunir-se para cantar, tocar, comer e 

beber”. 

O samba que era produzido nas comunidades Baianas e que através das práticas 

destes na casa da Tia Ciata adentraram as comunidades Cariocas eram ainda influenciados 

pelo Maxixe, considerada a primeira dança urbana Brasileira. Este permaneceu na sociedade 

Brasileira até o início de 1930. 

 
Apesar da proximidade entre o maxixe e o samba praticado pela comunidade baiana, 

não podemos deixar de ter em mente que este tipo de samba era também 

influenciado pelo “samba de roda baiano”. Tudo leva a crer que apesar das 

gravações se assemelharem ao maxixe, o tipo de samba praticado nas festividades da 

comunidade era o que denominamos como “samba de roda” da Bahia (PAIVA, 

2010, pg. 31).  

 

O cronista e grande Carnavalesco Vagalume, em seu livro publicado no ano de 

1933, na Roda de Samba, buscava traçar uma possível evolução na formação do samba. Esta 

procura se dava desde os primitivos gêneros do samba, por exemplo, o samba raiado, o samba 

corrido, até chegar ao que era tido pela sociedade como “civilizado”, o samba chulado. 

O samba veio a ser reconhecido oficialmente como gênero musical no início do 

século XX, sendo descendente do Lundu que era praticado na casa das tias Baianas. O samba 

sempre foi considerado uma cultura popular pertencente aos Brasileiros e que só foi 

concretizado como Patrimônio Cultural “imaterial” no ano de 2007 sendo que no ano de 1930 

tal cultura já carregava sob si essa condição. Assim, temos dois modelos do moderno samba 
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Carioca que se diferenciam em suas pequenas características: o primeiro é o samba de 

partido-alto, este que era praticado nas casas das Tias Baianas, o segundo é o samba praticado 

no Estácio, mais urbanizado e que por este motivo carrega aspectos de samba “civilizado”. 

Atualmente, o samba tem se tornado uma das mais lucrativas industrias culturais 

no Brasil. Este que inicialmente surgiu em casas de negros e lá tomou corpo, no ano de 1920 

foi-se para o Bairro ESTÁCIO onde se desenvolveu e começou a ser moldado como samba 

urbano para adentrar as avenidas. O samba ao adentrar o bairro Estácio passou por um 

processo de modernismo se desvinculando de sua formação inicial baseada nas raízes rurais e 

africanas.  

No final da década de 1920 surgia o samba dos blocos carnavalescos do bairro 

Estácio de Sá e Osvaldo Cruz. Este samba adentrou os morros da Mangueira, Salgueiro e São 

Carlos, responsáveis pelas novas variações rítmicas do samba Carnavalesco que se pratica até 

os dias atuais. Foi ali no Estácio que a cultura se tornou realmente conhecida e se expandiu. A 

partir daí que o samba começou a ser tocado com instrumentos de percussão e ritmicamente 

acompanhando o compasso dos batuques.  Foi este samba o responsável por moldar a estética 

dos sambas rurais e africanos, tornando-o assim produto musical urbano já no fim do período 

de 1920. Com o intuito de tornar o samba popularmente conhecido, os sambistas do Bairro do 

Estácio se reuniram e criaram a primeira escola de samba no Rio de Janeiro, a “Deixa Falar” 

que teve um curto período de duração, de 1928 a 1932. 

A Deixa Falar era formada por alguns compositores do bairro Estácio, seriam eles: 

Alcebíades Barcellos (O Bide), Armando Marçal, Ismael Silva, Nilton Bastos e muitos outros. 

Ela adentra a sociedade como uma espécie de bloco carnavalesco sem haver semelhança com 

as escolas de samba existentes em seu período de duração e que perpetuam até hoje. A 

intenção era tornar-se modelo para os bairros vizinhos, como Mangueira e Oswaldo Cruz, em 

busca de que os mesmos tomassem a iniciativa de desenvolver e criar suas escolas de samba 

diversificando seus estilos musicais. A criação da Deixa Falar tinha como objetivo o 

enfrentamento a perseguição policial e as classes dominantes. Seu nome foi criado com o 

intuito de deixar claro sua liberdade de expressão sob a sociedade e seu atual momento. Em 

1933 o atual Prefeito do Rio de Janeiro Pedro Ernesto foi o responsável pela organização do 

primeiro desfile oficial de Escolas de Samba na praça onze, que teve a Mangueira como a 

Campeã. A partir daí os desfiles se repetiram anualmente. 
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No ano de 1931, a Deixa Falar apropria-se e começa a desenvolver seu samba em 

rancho como forma de preparação para adentrar as avenidas no carnaval de 1932 que seria o 

ano de sua última apresentação e que, devido a picuinhas entre sambistas, levou ao fim o 

rancho fundado pela Deixa Falar.  

 

Apesar do fim nada glorioso, a Deixa Falar contribuiu extraordinariamente para o 

carnaval carioca e para a própria música popular brasileira. O título de escola de 

samba a que ele próprio se atribuía foi adotado pelos blocos carnavalescos que 

surgiam, espalhou-se pela cidade e deu início a uma nova forma de brincar o 

carnaval. O surdo e cuíca, lançado por ele tornou-se indispensável na percussão do 

samba. O Deixa Falar deu a forma definitiva ao samba de carnaval, influenciando 

não só os chamados sambistas do morro, como também os compositores 

profissionais. Ari Barroso, por exemplo, iniciou sua carreira no estilo dos que eram 

feitos por Sinhô, mas aderiu imediatamente à escola de sambistas do Estácio 

(CABRAL, 1999,3 p. 50 apud PAIVA, 2010, p 44). 

 

Os ranchos no período imperial já existiam em forma de manifestações religiosas 

que foi trazida pelos escravos da Bahia. Esta tradição se manteve firme e praticada por eles 

até o século XX, quando as escolas de samba se expandiram fisicamente na sociedade.  Ainda 

havia muito conflito entre os produtores dos sambas do Estácio e da Cidade Nova (Bairro de 

moradia de negros Baianos pioneiros no desenvolvimento do samba Chulado) a respeito do 

estilo musical de cada bairro. 

 

DONGA - Samba é isso há muito tempo: “O chefe da policia/ pelo telefone mandou 

me avisar/ Que na Carioca/ Tem uma roleta para se jogar” 

ISMAEL SILVA - Isto é maxixe. 

DONGA - Então, o que é samba? 

ISMAEL SILVA - Se você jurar/ Que me tem amor / Eu posso me regenerar/Mas se 

é/ para fingir mulher/ A orgia assim não vou deixar. 

DONGA - Isso não é samba, é marcha. (CABRAL, 19994, p. 27 apud PAIVA, 2010, 

p 34). 

 

Ismael Silva era o produtor e morador do Bairro Estácio responsável pela 

reconfiguração da estrutura do samba e Donga era produtor do Bairro Cidade Nova e um dos 

grandes sambistas revelados na casa da Baiana Tia Ciata. Ambos tinham um olhar diferente 

sob o samba de suas produções, porém podemos observar o início do sentido da cultura como 

mercadoria e a diferenciação dos seus gêneros musicais de difícil aceitação de ambas as 

partes.  
                                                           
3 CABRAL, Sérgio. As Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumiar, 1996. 

  CABRAL, Sérgio. No tempo de Almirante. Rio de Janeiro. Francisco Alves Editora.1990. 

4 Op. Cit.  
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A chegada das favelas já nos finais do século XIX, em 1897 surgia com a intenção 

de sanar os problemas de falta de moradias para a classe pobre. O Governo já demonstrava o 

descaso com os migrantes negros que começaram a se espalhar pelo Rio de Janeiro e 

arredores. O morro da Gamboa foi considerado e nomeado por seus primeiros ocupantes 

como a primeira favela Carioca. As favelas seriam uma nova forma de ocupação dos morros 

cariocas. 

O “Samba Carioca” nascido no centro da Cidade subiu aos morros se estendendo 

pelas periferias e camadas mais baixas da sociedade, o que o fez ser reconhecido, com o 

tempo, como Samba de Morro. Com o passar dos séculos os morros voltaram a ser ocupados, 

porém, intitulados como barracos, casas que eram construídas com certo improviso de seus 

materiais. Seus habitantes viviam em circunstancias alarmantes, sem saneamento básico, 

energia e até mesmo sem água.  

 

A favela era a resposta pragmática não só dos seus moradores, mas da própria 

municipalidade, porque a prefeitura confiava que a vacina e as novas tecnologias 

sanitárias pelo menos reduziam os riscos para a cidade dos novos focos epidêmicos 

que se formavam. Ela sabia que aqueles que tinham sido empurrados para os morros 

estavam em condições ainda piores do que antes nas antigas cabeças-de-porco, 

isolados da cidade, sem luz, esgoto ou garantias. Uma forma anárquica e 

frontalmente condenada por toda a filosofia da reforma da capital, mas que na 

prática é aceita por políticos e cientistas. (MOURA, 1995, pg. 85). 

 

O samba da Cidade Nova tinha seus moldes voltados para o morro, para as 

favelas, ranchos e rituais de candomblés, lugares estes onde o samba carioca teve fácil 

inserção. Este samba se diferenciava do samba do Estácio pelo fato deste manter suas raízes 

africanas. 

 

O novo samba inventado no Estácio se difere do samba da Cidade Nova tanto no 

que se refere à temática, quanto à melodia e ao ritmo. Trata-se de uma ruptura com 

os modelos de samba praticados até então. A diferença entre os dois tipos de samba 

abarca inclusive a forma organizativa dos músicos: enquanto os músicos da Cidade 

Nova se organizavam em torno dos candomblés e dos Ranchos carnavalescos, os 

sambistas do Estácio inauguram uma nova forma de organização que vinculou 

definitivamente o samba ao carnaval: a Escola de Samba. (PAIVA, 2010, pg. 39).  
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O bairro da Cidade Nova ganha espaço físico na primeira metade do século XIX. 

A praça onze é imortalizada no Rio de Janeiro como a verdadeira sede do Carnaval popular e 

do samba no início do século. Com o seu rápido processo de desenvolvimento o bairro se 

urbanizou no ano de 1846. O bairro era inicialmente habitado pelas camadas mais pobres do 

Rio e que assim o tornou ponto de encontros das populações e seus movimentos culturais. Ali 

que era praticada a capoeira, os músicos se encontravam com os compositores dos ranchos 

carnavalescos, os malandros, o pessoal do candomblé e das seitas Portuguesas e Espanholas 

também se encontrava no bairro. 

O samba que ocorria nos cortiços era voltado para a minoria, para aqueles que na 

sociedade ainda não tinha conquistado sua total inclusão, eram marginalizados e excluídos por 

conta de suas vestes, hábitos e posturas perante a sociedade.  Os cortiços começaram a 

tomarem formas e serem perseguidos. Os morros já estavam sendo caracterizado como lugar 

de pessoas sem escrúpulos, lugar de bagunça e de bebedeira. Quando ocorreu a fundação das 

novas escolas de sambas no início do século XX foi que os sambistas dos grandes morros 

tiveram espaço nas grandes cidades. 

 

Antigamente o pessoal do morro não estava acostumado com o pessoal da cidade, 

tinha vergonha. Eu mesmo fui um. Gravei pouco, porque tinha vergonha de falar 

com o pessoal da cidade. Eu andava sempre mal-vestido, e aqui embaixo tinha que 

encarar Ataulfo Alves todo impecável. (PIONEIROS DO SAMBA, 2002, p. 120 

apud PAIVA, 2010, p 36).  

 

Carlos cachaça, ao dar este depoimento para publicação no Livro “Pioneiros do 

Samba”, referia-se à diferenciação de classes sociais já eminentes na sociedade. Mesmo ele 

sendo um dos fundadores do GRES Estação Primeira de Mangueira (que foi a escola fundada 

após o fim do “Deixa Falar”), sentiu a dificuldade não apenas de inserir a cultura do samba na 

sociedade, mas também da inserção de sambistas e interpretes que fossem provenientes de 

morros, cortiços e favelas.  

Com a gravação do samba “Pelo Telefone”, as rádios (que era a mídia de massa já 

no Século XIX) ao mesmo tempo em que buscava divulgar tal produção, procurava também 

tornar o samba ainda mais perseguido e marginalizado diante da sociedade. As rádios 

desmistificavam e rompiam com toda a trajetória do samba Carioca e toda a sua história 

tornando-o manipulado e totalmente desqualificado para ser incluso a sociedade. Este meio de 
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comunicação divulgava apenas o refrão do samba, excluindo assim toda a sua melodia 

introdutória. O samba atingiu a classe média Carioca quando este foi para os salões, saindo 

assim dos ranchos e das rodas de sambas. Porém a luta de tornar o samba um produto de 

igualdade ainda é persistente pelos sambistas, artistas, pesquisadores e antropólogos. 

Outro enfrentamento importante de ser lembrado na história do samba foram os 

que ocorreram nas avenidas e nos desfiles carnavalescos, quando os chamados “sambas-

enredos” eram alvo da Ditadura Militar e também usados como forma de expressão do povo 

sob tal circunstancias. Veremos mais sobre tal assunto no decorrer deste trabalho. Por fim, o 

samba como mercadoria de consumo tem se feito presente no cotidiano da sociedade, vemos 

várias formas de torna-lo produto dos jornais, revistas, rádios e demais meios informativos. A 

ideia é de encima desta cultura tirar-se proveito sem expor sua verdadeira raiz e história. 
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3- SURGIMENTO DAS RODAS DE SAMBA CARIOCA 

Inicialmente, sendo muito parecido com as rodas de capoeira, as rodas de samba 

tiveram sua origem de terreiros africanos que foram trazidos para o Brasil  por escravos 

negros deslocados de seu país em periodo escravatista.  Ainda há muitas indagações sobre o 

significado da palavra samba, para Filho: 

 

O termo samba provém de muitas origens e umas delas advém da palavra semba. 

Consiste num circulo formado pelos dançadores, indo para o meio um preto ou uma 

preta, que, depois de executar varios passos, vai dar uma umbigada (a que chamam 

de semba) na pessoa que escolhe entre as da roda, a qual vai para o meio do circulo 

subistitui-lo.(FILHO, pg.43, 2008). 

 

Podemos observar com base em tal argumento de Juvino Alves dos Santos Filho, 

raizes e contribuições afro-brasileiras na formação e desenvolvimento do samba de roda. No 

periodo em que o samba se afirmou como gênero urbano após chegar ao Brasil em meados do 

século XlX e instalar no Rio de Janeiro, as primeiras rodas de samba de forma configuradas 

ocorriam nas casas das lendárias tias baianas, entre estas, a popular Tia Ciata, que veio para o 

Rio junto com os migrantes Baianos trazendo consigo as manifestações referentes ao samba. 

 Havia também o samba de roda de punho religioso, que ocorria nos terreiros e 

ranchos da Cidade Carioca, porém, ocorria com ritmicações de feitiçarias negras ligadas a 

suas raizes. Em pesquisa realizada para o dossiê Samba de roda no recôncavo Baiano, que foi 

coordenado por Carlos Sandroni e publicado pelo IPHAN- (Instituto do Patrimônio Histórico 

e artistico Nacional) foi publicado a seguinte conclusão: 

 

formas culturais que fazem parte do samba de roda em sua configuração atual 

podem ser encontradas desde o século XVII, em registros históricos, sempre em 

relação com o universo dos negros. A umbigada – ou embigada – por exemplo, 

aparece em poemas de Gregório de Matos (1636-1696) (IPHAN, [2004],5 p. 29). 

 

Apesar destes registros ocorridos no século XVII, foi apenas no inicio do século 

XIX que essas formas culturais foram de fato datadas.  A maior característica ligada ao samba 

de roda desde o início foram originárias das umbigadas e também de raízes bantas contidas no 

samba Brasileiro. Tudo era voltado para o coletivo, não havia essa de apenas um cantar, ou 

                                                           
5 Dossiê das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro - www.iphan.gov.br 
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apenas um tocar os instrumentos, a roda era composta e organizada por todos, uns jogavam 

palavras ao vento, danças expressivas, marcações do compasso, o que importava era se focar 

no ritmo e em não deixar o corpo ficar parado.  

 

Quando cantadas, tinham apenas o estribilho, repetido constantemente, enquanto 

acontecia a dança e a umbigada. Os participantes das rodas permaneciam de pé, 

movendo o corpo, de maneira dançante, ao som do ritmo e acompanhando-o com 

palmas ou batidas de pés, mas uma única pessoa fazia o solo de dança no meio da 

roda. Após dançar, o/a bailarino/a aproximava-se da roda e batia (ou insinuava a 

batida) com o ventre no de outro participante, provocando-o para entrar na 

dança.(ROMANELLI, 2014, pg. 21). 

 

As danças inicialmente ocorridas nas rodas de samba aconteciam de forma 

provocativa com o intuito de incluir o outro na dança. Algo comum nas rodas de samba e que 

se tornou subgênero do samba é a inserção do improviso. Havia competições na composição 

de sambas cantados de forma improvisada.  

A partir da roda de samba de improvisação que surgiram diversos tipos de samba 

que avançavam com o passar do tempo, foram estes: o samba Chulado, a chula raiada (onde o 

refrão era diferente da composição dos sambas corridos) e o samba partido-alto, com 

influência do candomblé, que foi muito desenvolvido e praticado na Casa de Tia Ciata, sendo 

levado no século XIX para as Avenidas e integrando os versos de grandes compositores 

daquela época. 

O samba de roda foi a primeira pratica musical Brasileira sendo titulada como 

Patrimônio cultural “imaterial” pela UNESCO no ano de 2005, dois anos antes da cultura do 

samba tomar a mesma titulação. Desde então, não havia uma demarcação geográfica própria 

para que ocorressem as práticas da roda de samba, essa praticidade se dava em qualquer 

espaço e sob quaisquer circunstâncias. Por este motivo, o samba de roda carrega sob si 

diversidades de denominações que variam de acordo com as celebrações postas em questão. 

Assim como o samba em si, a roda de samba também sofreu várias transformações 

referentes à sua instrumentalização. Este, que antes era tocado por palmas, pandeiros, 

atabaque, berimbau e chocalhos fazendo uso em variantes momentos de instrumentos 

dedilhados, hoje tem sido rompida tal pratica após a introdução de novos instrumentos de 

dedilho eletrônico e percussões, exemplos destes seriam: o violão elétrico, o surdo, o reco-

reco, o agogô, o cavaquinho entre outros.  
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Porém, apesar de tantas rupturas instrumentais, é importante também observar a 

interculturalidade e as contribuições das culturas afro-brasileiras sob a instrumentalização do 

samba de roda, e propriamente com o samba. Contudo, a roda de samba era vista por muitos 

conhecedores de tal pratica como um fator social, ou seja, um produto resultante do coletivo 

assim como cita Roberto M. Moura: 

 
 [...] o samba não é apenas um gênero musical, mas um fato social total, a expressão 

cultural de uma comunidade.  Da mesma forma que a ele não parece impertinente 

acreditar que a roda de samba é outro ‘belo exemplo’, já que o ‘fato social total’ é 

caracterizado por ter simultaneamente dimensões religiosas, econômicas, políticas, 

morais, estéticas e ideológicas (M. MOURA, 2004, p.50 e 51). 

 

Com base nisso, não há dúvidas de que o samba é a nossa identidade e símbolo de 

brasilidade unificador dos povos e migrantes. Este firmamento tanto do samba como cultura 

quanto símbolo de brasilidade se deu graças a todo o movimento de negros presentes na 

história de toda a cultura afro-brasileira. Foi através deles que o samba veio para o Brasil de 

diversas formas e estilos.  

 
Na realidade, os diversos tipos de samba (samba de terreiro, samba duro, partido-

alto, samba cantado, samba de salão e outros) são perpassados por um mesmo 

sistema genealógico e semiótico: a cultura negra, sendo “graças a um processo 

dinâmico de seleção de elementos negros que o samba se afirmou como gênero-

síntese” (SODRÉ, 1998, p. 35). 

 

Foram os negros os responsáveis pela pluralidade do samba em seus diferentes 

moldes. Foi através dos negros que a roda de samba adentrou os bares do Rio de Janeiro 

levando aos sambistas a rotulação de ‘malandro’, ou ‘boêmio’ como é citado por Fenerick: 

 

Noel Rosa vê o sambista/malandro como um boêmio. Desta sua associação nasce 

um novo local para o samba: o botequim. O sambista/malandro boêmio é um 

assíduo frequentador de botequins, seja no morro ou na cidade [...] e à mítica do 

samba do morro, soma-se a mítica do samba de botequim como mais um elemento 

do “verdadeiro samba” (FENERICK, 2005, pg. 238). 

 

Quando adentrou os botequins, a roda de samba atingiu ao mesmo tempo todas as 

plataformas sociais. Sendo assim tão difundida na sociedade, sua prática se estendeu por 

diversos bairros e diversas classes sociais do Rio de Janeiro.  
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4- INFLUÊNCIAS DA CULTURA AFRICANA SOB A FORMAÇÃO DA CULTURA 

BRASILEIRA 

É de suma importância buscarmos entender a definição do que é cultura. Esta 

definição é muito complexa e contestável desde séculos passados até atualmente. No final do 

século XIX, buscavam definir o significado de cultura como um conjunto de diferentes 

formas de expressões de pensar, agir e compartilhar as opiniões de cada indivíduo na 

sociedade. 

O ser humano se torna conhecedor de sua cultura quando vivencia esta com a 

sociedade, quando está em contato com o outro. Em relação à definição de cultura Luiz 

Gonzaga de Mello (1986) cita a definição de cultura do antropólogo Claude Levi-Strauss 

(1958 -1973) que a observa da seguinte forma: 

 

Cultura é este conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, lei 

costumes e várias outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro 

de uma sociedade. (LEVI-STRAUSS6, apud MELLO 19867, pg. 397 apud 

BATISTA, 2010, pg. 105). 

 

Outro termo importante de buscarmos certa definição para termos clareza sobre o 

que será lido é o Afro-Brasileiro. Este é utilizado como indicador dos resultados decorrentes 

das miscigenações derivadas de Portugueses e Africanos no Brasil. 

A influência da Cultura Africana sob a Cultura Brasileira começou a ser traçada 

após a chegada dos escravos no Brasil antes mesmo de ocorrer a abolição da escravatura 

(realizada em 1888). A cultura Africana não se limitava apenas em danças, comidas e suas 

musicalidades, esta cultura no Brasil se expandiu por diversas áreas. Sabemos que em todas as 

práticas culturais brasileiras houve influência negra em suas formações, por exemplo, nos 

rituais dos candomblés, na incorporação da capoeira, nas religiões, nas danças negras, no 

samba e até mesmo na formação da população Brasileira já no século XVIII. 

No ano de 1730 a música popular Brasileira e a cultura já eram influenciadas por 

raízes Africanas. Essas incorporações se davam nos ritmos das músicas, nos rituais religiosos, 

                                                           
6 LÈVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Edições tempo brasileiro. 

7 MELLO, Luiz Gonzaga de (1986). Antropologia Cultural. Petrópolis: Vozes. 
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nas danças, nas culinárias e nos hábitos. Surgia então, a partir do século XIX a musicalidade 

urbana, que trouxe consigo a expansão da colônia e cultura portuguesa debilitando 

temporariamente a cultura Africana. 

No período do Brasil Colonial, a chegada dos negros para serem escravizados foi 

importante para a mão-de-obra no país. Os africanos, apesar de todas as marcas de maus tratos 

físicos e sociais deixados em seus corpos ou em suas histórias, ainda assim, nunca foram 

capazes de abandonarem seus costumes e suas expressões religiosas. 

Apesar de toda a sua trajetória de vida ter sido voltada para o sofrimento, havia 

sim curtos momentos de diversão. Eles eram responsáveis pelos seus próprios festejos, 

enfeitavam os seus corpos tentando cobrir momentaneamente as marcas de dores. O que 

importava mesmo era que houvesse um breve resgate de seus ideais. 

Um dos festejos mais populares e instigantes em que eles participavam, era a festa 

do Rei do Congo, popular congada, tipo de manifestação religiosa que era visto como 

violação das regras impostas como sagradas. A Congada é originária da África e introduzida 

no Brasil pelos primeiros escravos que aqui desembarcaram a trouxeram com o intuito de 

manterem suas tradições milenares. Esta é um tipo de ritual que homenageia aos reis, 

divindades espirituais e ancestrais. 

 Para que estes rituais fossem aceitos pela Igreja Católica, houve a inserção de 

santos nesta prática, por exemplo, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, santos 

homenageados na congada. Atualmente nos dias de hoje, ela é praticada do Ceará ao Rio 

Grande do Sul como festa religiosa, porém, se desenvolve em cada ponto com base nas suas 

culturas regionais. 

As expressões musicais dos africanos escravizados carregavam rastros de 

sofrimentos e demonstrava em curtos momentos tons de alegria. Os escravizados precisavam 

da autorização dos seus senhores para dançar e cantar até mesmo aos arredores da casa 

grande. 

Já nos primeiros anos da colonização, as ruas das principais cidades brasileiras 

assistiam às festas de coroação dos “reis do Congo”, personagens que projetavam 

simbolicamente em nossa terra a autoridade dos muene-e-Kongo, com quem os 

exploradores quatrocentistas portugueses trocaram credenciais em suas primeiras 

expedições à África subsaariana. Esses festejos, realçados por muita música e dança, 

seriam não só uma recriação das celebrações que marcavam a entronização dos reis 
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na África como uma sobrevivência do costume dos potentados bantos de animarem 

suas excursões e visitas diplomáticas com danças e cânticos festivos, em séquito 

aparatoso. E os nomes dos personagens, bem como os textos das cantigas entoadas 

nos autos dramáticos em que esses cortejos culminavam, eram permeados de termos 

e expressões originadas nos idiomas quicongo e quimbundo. Esses cortejos de “reis 

do Congo”, na forma de congadas, congados ou cucumbis (do quimbundo kikumbi, 

festa ligada aos ritos de passagem para a puberdade), influenciados pela 

espetaculosidade das procissões católicas do Brasil colonial e imperial, constituíram, 

certamente, a velocidade inicial dos maracatus, dos ranchos de reis (depois 

carnavalescos) e das escolas de samba – que nasceram para legitimar o gênero que 

lhes forneceu a essência. (LOPES, 2005, pg. 1). 

 

 Com a chegada da cultura Europeia, de domínio de brancos, houve discriminação sob 

todos os costumes e expressões de Africanos escravizados. Com a inserção do cristianismo no 

Brasil, começou a ocorrer o processo de ‘desafricanização’ na sociedade como ocorreu 

também em berços africanos. Os costumes e as tradições africanas foram sendo aos poucos 

descartadas pela igreja. A igreja buscava incessantemente legitimar a escravidão e colocar os 

negros em condição de marginais desmerecedores de Deus.  

 

  A colonização não representou apenas a expansão econômica europeia, mas também 

a expansão da fé católica. No início do período colonial, os interesses do Estado e da 

Igreja caminhavam praticamente juntos, não de modo a subjugar as populações 

indígenas e africanas, mas  com o intuito de converter os pagãos ao 

cristianismo [...] A Igreja católica justificou durante séculos a escravização dos 

negros africanos, tratando-os como filhos menores de Deus, criaturas num estágio 

intermediário entre o homem branco e os animais, que deviam passar pelo 

sofrimento do cativeiro como penitência necessária para alcançar o reino dos Céus. 

(NERES, CARDOSO e MARKUNAS, 19978, pg. 60 apud SILVA, 2011, pg. 77). 

 

Apesar de toda essa rejeição ao negro, foram através deles que a economia e a 

agricultura no Brasil cresceram. Porém, as plantações de cana não estavam satisfazendo 

economicamente como antes. Com isto, muitos escravos tiveram de serem deslocados para as 

plantações de café No Interior do Rio de Janeiro. Foi justamente no final do século XVIII e o 

início do XIX que o café começou a ser o maior produtor do Brasil com maior número de 

escravos em sua mão de obra. 

Com a proibição do tráfico negreiro no ano de 1950, após a instalação da Lei 

Euzébio de Queiroz, os senhores tiveram difícil acesso na captura de negros na África 

                                                           
8 NERES, Júlio M., CARDOSO, Maurício & MARKUNAS, Mônica. Negro e negritude. São Paulo: Edições 

Loyola, 1997, p. 60. 
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resultando assim, na diminuição da sua produção escrava. Os africanos trouxeram para o 

Brasil, pinceladas de suas práticas culturais e religiosas. Nesta bagagem cultural vinda para 

cá, uma destas culturas que sofreu transformações na medida em que se misturava com as de 

outros povos, foram as religiões africanas. 

No século XIX, os pais e mães-de-santo existentes nos candomblés e umbandas 

foram aos poucos substituídos pelos calunduzeiros que se colocavam a disposição dos que 

procurassem respostas em suas seitas. Os Calunduzeiros eram tipos de orientadores espirituais 

e que, por este motivo, estavam sempre sendo procurados por muitos brancos desacreditados 

na medicina. 

Suas religiões também marcaram a Cultura Brasileira. Eles trouxeram consigo da 

África seus amuletos, patuás, tudo o que representasse para eles proteção. Na maioria das 

vezes os negros que acreditavam nesse tipo de proteção eram conhecidos como mulçumanos, 

que antes de chegar a capital do Rio, desembarcaram como a maioria na Bahia. 

Os Escravizados, mesmo quando considerados desmerecedores de Deus e 

inferiores, praticavam o catolicismo conforme era imposto por seus proprietários. Era uma 

obrigatoriedade de que todos os escravos fossem católicos, acreditassem em santos e fossem 

devotos destes. Devido a isto que muitos negros foram canonizados pela igreja Católica como 

santos. 

Os escravos não tinham espaço na sociedade tanto para se expressarem quanto 

para habitarem nas grandes cidades. Quando estes conseguiam fugir e não serem capturados, 

iam viver nos chamados Quilombos. Os Quilombos eram ambientes inicialmente sem 

proteção e organização, era uma espécie de esconderijo dos negros que lutavam por sua 

sobrevivência. 

No ano de 1740, todas as moradias que continham mais de cinco habitantes eram 

vistas pela sociedade como Quilombos. O que fundamentava e dava suporte a essa formação 

era a defesa militar contra os ataques da corja Portuguesa. 

 

Em 1740 o rei de Portugal, falando ao Conselho Ultramarino definiu quilombo “ 

toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda 

que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele”. Como núcleo de 

resistência, os quilombos operavam como estados mantendo seus próprios governos 

e leis e não dependendo do resto do Brasil para existirem. A maioria dos habitantes 
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dos quilombos consistia de descendentes africanos, além de outros grupos étnicos 

perseguidos que não se conformavam com as restrições e leis impostas por Portugal 

durante o período colonial brasileiro. Em quase meados do século XVII e até ao 

início do século XVIII, os quilombos resistiram às tentativas do governo para 

destruí-los. (TREMURA9, 2014, pg. 5).  

 

Atualmente, os Quilombos são vistos como verdadeiros símbolos de resistência do 

movimento negro no Brasil. Estes tomaram forma no século XVII, mais precisamente no ano 

de 1604. Em todos os Quilombos fazia-se necessário a liderança de algum negro escolhido 

pela maioria como forma de defesa aos ataques e opressões incessantes. Com isto, o mais 

conhecido chefe que permeia sendo popular até os tempos atuais tomou posse. O Zumbi, líder 

inato que após ter sido morto teve em seguida todos os seus Quilombos destruídos. Isto 

ocorreu no dia 20 de novembro de 1695, data esta que se tornou comemorativa ao dia da 

Consciência Negra. 

O que a África enraizou no Brasil vai além do que a própria Colonização de 

Portugal deixou em termo de Culturas e Histórias. São tantas e inúmeras riquezas que fica 

difícil cita-las neste breve trabalho, dentre tantas religiões e danças, vieram também um 

acervo de conhecimentos sobre diversos assuntos. 

As práticas religiosas africanas também se misturavam com as práticas culturais 

como forma de Rituais. Por este motivo, era da África que vinham as maiores expressões 

culturais. Um exemplo disso foi à vinda do Lundu para o Brasil no século XVI e que se 

instalou no Rio de Janeiro após sair das senzalas da Bahia tornando-se cultura Afro-Brasileira 

após sofrer modificações em suas misturas rítmicas ao se fundir com batuques indígenas.  

 

Simples batuque negro, com uma coreografia extremamente sensual e insinuante, o 

lundu sai das senzalas e das ruas e entra nos palácios para tornar-se o lundu de salão, 

a dança preferida dos segmentos burgueses e aristocratizada da sociedade. 

(CALDAS, 2000, p.8). 

 

Este foi um dos primeiros registros ocorrido no ano de 1648 por Gregório Matos 

Guerra (1623-1696) referente ao Lundu no Brasil. Porém, por ter sido uma das primeiras 

expressões culturais do País, o lundu sofreu fortes opressões principalmente do poder, ou seja, 

                                                           
9 Artigo publicado originalmente em Inglês na página do Autor no site <academia.edu.> no perfil de Welson 

Tremura.  
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da Igreja Católica que o julgava como uma expressão imoral e que não ia de acordo com as 

leis impostas por ela.  

 

O lundu satisfazia a quase todos os segmentos da sociedade com sapateados, 

batuques, remelexos dos quadris e sensual umbigada. Até mesmo os mais radicais 

como a igreja que o tachavam de imoral, indecente e escandaloso, tiveram alguns 

momentos de condescendência para com a dança. (ALVES, CACIONE, 2014, p. 5). 

 

Após cair na graça das camadas mais pobres da sociedade, começou a perder toda 

a sua originalidade quando adentrou os palácios no século XIX. Neste espaço, a viola e o 

violão que resgatava as raízes rítmicas do lundu foram sendo substituídos por pianos dos 

salões imperiais. 

Fazia-se então necessário a formação de outro gênero popular que resgatasse os 

traços deixados pelo lundu. Foi quando, por volta de 1975 surgiu no Rio de Janeiro o maxixe, 

estilo musical que foi o predecessor do samba. Sua estrutura melódica e musical é baseada na 

‘síncope’ africana do lundu, sua expressão corporal lembra muito os movimentos presentes no 

mesmo gênero. 

O maxixe é considerado a primeira dança de originalidade Brasileira. Ele veio 

como uma forma de resgatar os pontos fortes que ficaram marcados pelo lundu e que seriam 

de extrema importância para a sua sobrevivência e resistência. O maxixe, assim como o 

lundu, era considerado o ritmo preferido das camadas mais pobres da população Brasileira. 

O maxixe surgiu nas gafieiras do Rio de Janeiro no período em que essa se 

propagava na Capital no século XIX. Assim como as demais culturas e religiões de raízes 

africanas, o maxixe também foi alvo das perseguições vindas da Policia, da Igreja Católica, 

educadores e até mesmo chefes de famílias. O maxixe era praticado apenas pelos homens 

como um modo de preservar as mulheres dos movimentos contidos na dança que eram 

considerados escandalosos. 

A grande maestra e compositora que perpetua até hoje por sua ilustre participação 

na formação da cultura afro-brasileira, Francisca Edwirges Gonzaga, mais conhecida como 

“Chiquinha Gonzaga” foi a grande responsável pela introdução do maxixe nos palcos teatrais. 

Ela foi a primeira mulher a escrever uma música para ser encenada nos palcos 

Brasileiros. Porém, a perseguição pelo maxixe não se cessava, o teatro que exibisse tal 
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apresentação era perseguido e ameaçado de interdição pela polícia. Tal ameaça se dava 

devido ao final da peça em que um casal de caipiras aparecia maxixando de modo 

considerado imoral. 

Nesta leva de culturas, religiões e crenças que foram trazidas pelos escravos, 

adentrava na sociedade outra cultura que no Brasil se firmou e se é praticada até hoje com 

muita luta e resistência, a capoeira. A capoeira é uma mistura de luta, cultura popular, dança e 

muita música. Assim como as demais culturas citadas, a capoeira começou a ser praticada no 

Brasil no século XVI, no período em que o país era colonizado por Portugal.  

A dança era utilizada como instrumento de defesa dos escravos contra as 

repressões que lhe eram impostas. Quando os escravos dançavam e eram descobertos por seus 

senhores, estes eram severamente castigados, dormiam com as mãos acorrentadas de forma 

bruta. Mas isso não os impediam de viverem suas raízes, ainda de mãos acorrentadas, 

dançavam na escuridão da noite e se divertiam sem poderem expor tal felicidade. Devido a 

essa prática com as mãos amarradas, por este motivo que na capoeira se utiliza mais os pés. 

Esta dança era vista como uma expressão de liberdade para os negros, apesar de 

toda a perseguição que ambos sofriam. No início, foi uma das culturas mais perseguida pelos 

portugueses e, posteriormente, por qualquer branco que estivesse no poder. 

A capoeira também era usada como instrumento de exploração por muitos 

senhores. Há relatos de alguns historiadores de que o quilombo dos palmares em busca de se 

defenderem de alguns invasores portugueses, usavam da força dos escravos e seus 

conhecimentos de capoeiristas como escudo. Foi após a Lei Áurea que tal cultura passou a 

não ser mais um esporte pertencente aos negros. Então, no ano de 1932 foi fundada na Bahia, 

pelo mestre bimba a primeira academia de Capoeira do Brasil. 

Neste período, os escravos, após cumprirem com sua mão de obra, tinham como 

recompensa de seus proprietários a permissão de dançarem capoeira nos povoados e cidades, 

por mais intolerante que essa ainda fosse. Como eram muitos negros soltos colocando a 

sociedade em condição de perigo, havia sempre algum membro da sociedade branca que 

vigiasse enquanto eles festejavam. 

As contribuições da cultura africana na formação e desenvolvimento da cultura 

Brasileira não tinha pausa, como vemos até hoje. A cultura africana se faz presente em todo o 
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proceder da cultura afro-brasileira. No meado para o final do século XIX chegava ao Brasil 

mais uma dança de raízes negras africanas, o jongo. 

Este chegou com os escravos que foram trazidos para as fazendas de café que 

ficavam localizadas no interior do Estado do Rio de Janeiro no período colonial após saírem 

das senzalas da Bahia.  

Os jongos eram dançados em comemoração aos dias de santos católicos e que por 

ser uma expressão de negros e dançada por eles, foi também condenado pela igreja católica e 

apontado como dança imoral. 

No jongo continha sempre um grande número de participantes que apresentavam 

para todos seus talentos para com a dança. O introdutor cantava e sacudia o chocalho estando 

ao centro da roda. Cantava um verso que era respondido de imediato pelos demais enquanto o 

introdutor dançava ao som dos três tambores. 

O jongo é uma manifestação cultural fundamentada na cultura africana e em traços 

rurais. Esta cultura teve grande e importante influência na formação o samba Carioca. Não há 

quem duvide de que o samba é o gênero musical mais popular no Brasil.  

Quanto ao samba, não iremos adentrar em sua história no Rio de Janeiro, pois 

acompanhamos isto nas leituras anteriores, entraremos em suas estruturas e as contribuições 

de outras culturas na sua formação. 

Os historiadores e pesquisadores da música popular Brasileira acreditam que a 

formação do samba é totalmente influenciada pela cultura negra que foi trazida da África por 

escravos, porém, também citam a importância de alguns fatores da cultura Portuguesa na 

formação deste Gênero Brasileiro. 

 

De Portugal, recebemos todo sistema harmônico tonal que é o próprio fundamento 

de toda música do Ocidente. Vieram, com os portugueses, todos os instrumentos 

musicais básicos como a flauta, o cavaquinho e o violão, que irão desempenhar, 

quase meio século mais tarde, um papel preponderante na formação do choro e em 

toda música instrumental executada por pequenos grupos (VASCONCELOS, 

199110, pg. 20 apud GARCIA, 2007, pg. 10). 

                                                           
10 VASCONCELOS, Ary. Raízes da música popular brasileira. Rio de Janeiro: Rio Fundo Ed., 1991. 
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As contribuições dos negros africanos são de suma importância na formação do samba. Foram 

suas danças e festejos que vieram para o Brasil com os escravos que moldaram a cultura 

Brasileira. 

No século XVIII, o Rio mais parecia um porto africano. O Valongo, mercado de 

escravos, funcionava como entreposto e leilão. Ali, as famílias eram separadas sem 

dó nem piedade e os sobreviventes da travessia cruel se maldiziam por estarem 

vivos (COSTA, 2000, p.18 11apud GARCIA, 2007, pg. 10). 

 

O samba em sua construção contou com a colaboração de dois gêneros 

considerados propriamente brasileiros: o Lundu e o Maxixe. Ambos os gêneros eram 

desmerecidos por grande parte da sociedade no século XIX. Isso se dava devido à influência 

negra existente em suas estruturas e em suas práticas tidas como imoral. A mistura destes 

gêneros e da polca foram que deram origem ao samba que hoje conhecemos.  

A Polca é uma dança de origem Europeia que veio para o Brasil no meado do 

século XIX, no ano de 1844. Esta dança se dava entre pares enlaçados e foi trazida para 

adentrar os salões nobres pelas companhias de teatro Francesas. No ano de 1845 se 

transformou em um dos gêneros musicais mais populares do país. 

A história do samba no Rio de Janeiro se iniciou de fato quando entraram em 

vigor as pequenas colônias formadas por negros baianos fugitivos da escravidão em meados 

do século passado aos arredores do cais do Porto. Vieram para o Rio devido ao declínio das 

fazendas de café, plantações de fumo e cacau da Bahia. Os negros trouxeram consigo suas 

músicas, danças e culturas de raízes rurais. 

O samba é uma dança e um gênero musical resultante da fusão cultural entre 

África, Brasil e pequenas e importantes contribuições Portuguesas. É uma cultura afro-

brasileira que se iniciou no século XX saindo das áreas rurais baianas para se tornar um 

gênero musical urbano no Rio de Janeiro. 

As batucadas e umbigadas são algumas das características que incorporaram o 

samba e que foram realizadas nas casas das Tias Baianas nas festas de terreiros. Estes 

                                                           
11 COSTA, Haroldo. Na cadência do Samba. Rio de Janeiro: Novas Direções, 2000. 
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batuques eram uma variação da capoeira. Essas recriações de outras culturas para serem 

inseridas no samba foram fundamentais para a sua formação básica. 

O samba é uma das culturas Afro-brasileiras de maiores variantes de gêneros. Cito 

aqui alguns destes que tiveram suma importância em sua expansão: samba-canção; samba-

choro; samba de breque; samba enredo; samba de Partido-Alto; samba-chulado; samba 

exaltação; samba de roda entre outros. 

A característica fundamental do samba e de todos estes subgêneros é a batida forte 

do tambor como forma de manifestação dos negros a respeito de seus direitos que eram 

violados. A essência do samba é a participação do negro em todas as suas fases. Foi o negro 

que tornou essa cultura um marco do país e uma referência na formação da sociedade carioca. 

Desses subgêneros o que encantou aos Cariocas por influência das festas que 

ocorria na casa das Tias Baianas, principalmente de Tia Ciata, foram o samba de roda e o 

Partido alto. Tia Ciata era uma das maiores partideiras que influenciou e muito no proceder 

desse gênero.  

Manuel Querino fala do samba que se tocava nas festas de rua de Salvador, rodas de 

samba onde os batuqueiros respondiam aos refrãos conhecidos, muitos deles ainda 

referentes ao trabalho com a cana no interior — um “samba arrojado, melodioso, 

(...) as morenas, entregues a um miudinho de fazer paixão” (op. cit.). Pandeiro, 

violão, ganzá, faca arranhando o prato com o ritmo certo. O partido alto que aparece 

na cidade de Salvador atualiza a tradição musical africana, refrãos que se celebrizam 

contestados pelos improvisos de cada um. O mesmo acontece com a dança: os 

movimentos rítmicos do conjunto são por momentos respondidos por solos isolados 

ou de casais, a umbigada remetendo tanto à aventura amorosa como ao sentido de 

solidariedade e pertencimento ao grupo. (MOURA, 1995, pg. 56).  

 

As práticas culturais dos negros desenvolvidas em salvador vieram para o Rio não 

apenas com os africanos escravizados, mas também com grandes personagens baianos 

fundamentais no processo de apropriação de suas raízes, um exemplo disso são as Lendárias 

tias Baianas. 

As perseguições que o samba sofria na Bahia continuaram e perpetuaram por 

muitos séculos ao chegar ao Rio de Janeiro. Isso ocorreu devido a não aceitação do samba 

pelo poder, pois este era tido como uma expressão de liberdade dos negros antes de 

adentrarem o período de abolição. 
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O samba, além de ser um relato baseado no cotidiano e atual momento social, 

cantava também a história da exclusão de uma classe totalmente esquecida. Sodré (1998. apud 

SILVA, 2007, pg. 24) analisa “a letra de samba (a canção popular de uma maneira geral) pôde 

deixar transparecer aspectos verdadeiros do português falado no Brasil, geralmente reprimidos 

pelo texto escrito oficializado nas instituições dominantes”.   

Os terreiros representavam espaço de práticas consideradas divinas e foi neste 

espaço que o samba se tornou rei sob qualquer outra cultura. A união do samba com os 

terreiros foi fundamental para os menos favorecidos, é como se os terreiros fossem hospitais 

para o espirito e para o corpo e o samba o melhor remédio. 

O samba sempre foi o jornal informativo para os negros, aquele que os 

atualizavam dos assuntos da sociedade e também os davam espaços para expressarem suas 

opiniões. O samba que antes era marginalizado foi sendo apropriado pela elite. Excomungado 

por suas raízes africanas, escravistas e seu modo crítico de ser desenvolvido, até a atualidade é 

o incentivador industrial das Elites. 

 

Diz Vagalume: “Onde morre o samba? No esquecimento, no abandono a que é 

condenado pelos sambistas que se prezam, quando ele passa da boca da gente de 

roda para o disco da vitrola. Quando ele passa a ser artigo industrial para satisfazer a 

ganância dos editores e dos autores de produções dos outros”. (SODRÉ, 199812, pg. 

51 apud. SILVA, 2007, pg. 36).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 SODRÉ, Muniz. Samba, o dono do corpo – 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Mauad, 1998. 
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5- A ERA DO RÁDIO, O ESTADO NOVO E O SAMBA  

No período antecessor do Governo de Getúlio Vargas, mais precisamente no 

proceder da primeira república, os grandes fazendeiros eram os responsáveis pela economia e 

política do país. 

Com a crise que ocorreu na década de 1929, os fazendeiros já não tinham meios e 

nem recursos para manterem seus interesses a seu favor. Posteriormente, com o crescimento e 

expansão das indústrias houve o declínio dos controles políticos e econômicos dos grandes 

senhores. Esses e outros fatores foram os responsáveis pela formação do período em que foi 

chamado de Estado Novo. (1937-1945). 

O Estado Novo foi o período na História do país que se estendeu de 1937 a 1945 

no qual o Brasil foi governado por Getúlio Vargas sob-regime Ditatorial. Com duração de 

oito anos as instituições políticas, culturais, educacionais, jurídicas e econômicas tiveram sob 

o controle do Estado de forma autoritária.   

No dia 10 de novembro de 1937 o Diário Oficial da União publicou em sua edição 

uma nova constituição fundamentada em elementos de forte repressão que dava pleno poder 

ao Presidente Getúlio Vargas. A partir desta promulgação foi atribuído ao estado autonomia 

para ordenar prisões e legalizar a censura em todos os instrumentos de comunicação. O 

Estado Novo se constituiu a partir do Golpe cometido por Getúlio Vargas com apoio dos 

militares. O Estado Novo contou com o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) para 

controlar todos os meios de comunicação espalhando em suas programações propagandas 

favoráveis ao governante no poder. 

Em 1930, período da revolução, o Brasil passou por várias modificações tidas 

como importantes para o avanço do país, entre elas estavam a centralização do poder no 

capital tendo como foco a industrialização. Sendo líder desta revolução, Getúlio Vargas se 

tornou destaque em todo o território nacional como chefe de um poder provisório que durava 

de 1930 a 1934 e, posteriormente, dominou o cenário político nacional ao se tornar presidente 

eleito pela constituição de 1934-1937 e logo após, presidente estatista de 1937-1945. Em 

1950 ele retornou ao poder por voto popular, porém, não cumpriu seu mandato integralmente 
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em virtude do seu suicídio ocorrido em 1954. A revolução de 1930 foi uma ruptura no sistema 

econômico do país que já se encontrava em declínio. 

O governo Vargas trazia consigo a ilusão de ser um governo que retirava o 

trabalhador brasileiro de sua exclusão perante a sociedade e que oferecia a ele oportunidade 

de inserção social. Neste processo de industrialização e mudanças adotadas pelo Governo no 

Brasil, as mídias de massa foram as grandes protagonistas e divulgadoras destes períodos 

históricos. 

Neste espaço de tempo do Estado Novo em vigor, o governo usava destas mídias 

para fortalecerem a divulgação de seus planejamentos governamentais para as camadas mais 

populares da sociedade. As propagandas ocorriam de forma indireta, trabalhando sempre o 

emocional dos ouvintes, o objetivo era usar a mídia como instrumento para se legitimar o 

poder. O rádio foi a mídia de grande importância para a política por ser de fácil acesso as 

camadas mais pobres. 

O rádio teve grande importância para a propaganda política durante o Estado Novo. 

Os ideólogos nacionalistas da época defendiam um projeto de radiodifusão 

educativa, visando à construção de uma consciência nacional, considerada 

indispensável para a integração nacional. Havia, na verdade, duas propostas: a 

utilização do rádio para a propaganda do regime e a utilização do mesmo como 

instrumento de educação e cultura. Destas duas propostas, surgiu um sistema misto. 

(VIEIRA, 2011, pg. 5). 

 

Neste período, o rádio se tornou um atrativo para a sociedade devido a suas 

programações humorísticas, musicais e as radionovelas que tiveram maior audiência. O século 

XX foi o período marcante e de suma importância na revolução dos meios de comunicações. 

Em 1923 era fundada a primeira estação de rádio no Brasil que se tornou o principal 

instrumento de comunicação de massa do país entre os anos 20 e 60. 

No Rio de Janeiro foi fundada a primeira emissora de rádio do Brasil, a rádio 

sociedade. Esta se tornou um incentivo para a aparição de outras diversas emissoras no Brasil. 

Neste mesmo período, a legislação Brasileira não concordava com a presença de textos 

comerciais com fins lucrativos. 

Em 1932 foi decretada uma lei com o intuito de oferecer soluções para os 

problemas financeiros das emissoras de rádios garantindo ao Estado uma hora nas 

programações diárias nos territórios Nacionais transmitindo os programas oficiais do governo.  
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O Programa Nacional que era previsto por lei só alcançou reconhecimento em 

1939 com a criação do programa Hora do Brasil. Nesta programação o governo pretendia 

enfatizar a importância da relação entre política e sociedade. Com o intuito de incluir o 

homem do interior nas práticas coletivas, as propagandas dos rádios eram divulgadas através 

de alto falantes colocados em pontos estratégicos. As programações que fossem contrárias as 

vontades governamentais eram proibidas de irem ao ar pelo DIP (divisão de radiodifusão). O 

DIP tinha como finalidade o controle sob as manifestações culturais e populares. 

Em 1940 surgiram os DEIPs, Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda 

que teve como objetivo divulgar as expressões e os pensamentos do governo e dos 

governantes Estaduais e Nacionais. Este não durou muito tempo para ser extinto, isso ocorreu 

em 1945 onde foi substituído pelos DEIs (Departamento Estaduais de Informação) voltado 

para as atividades culturais, artísticas e turísticas do país. A rádio tupi surgiu em 1935 sendo a 

primeira rádio a associar-se e seguir as imposições desta divisão. Em 1937 foi fundada a rádio 

tupi de São Paulo que se expandiu por todo o território Brasileiro até chegar ao exterior. 

Em 1940 surgia a principal concorrente da rádio tupi: a rádio nacional. Controlada 

pelo Estado, mas financiada por empresas privadas. Foi esta a responsável pela transmissão da 

primeira radionovela do país: Em busca da felicidade em 1941. A rádio nacional foi 

incorporada como patrimônio da União em 1940. Em 1942 a rádio Nacional inaugurou a 

primeira emissora de alta frequência do país que se estendia por todo o território Nacional 

tornando-se um atrativo aos seus patrocinadores. 

Como forma de enfrentamento, a rádio tupi apresentou o primeiro jornal 

brasileiro, o grande “jornal falado tupi”, em 1940. Apesar de toda essa formação estrutural 

voltada para o noticiário e entretenimento, o rádio foi muito utilizado para divulgar os 

produtos de massa da sociedade. 

Sabendo das fortes influências musicais sob a sociedade, Getúlio Vargas, em seu 

governo, usou da música como ponte de acesso as camadas mais populares que 

desempenhariam papeis significantes na composição da cultura Brasileira. Com a incessante 

procura por sofisticar a música popular Brasileira, esta sofreu fortes influencias vindas dos 

norte-americanos que teve como seu principal influente o jazz praticado por Radamés 

Gnattolli como meio de grande contribuição no processo de transformação da música 

Brasileira. 
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A partir dessas influências, foi desenvolvida toda uma técnica brasileira de 

orquestração de sambas, sendo Radamés Gnatalli, um dos responsáveis pela 

Orquestra Brasileira, da Rádio Nacional, o nome de maior destaque nessa área. Uma 

interessante inovação introduzida por Radamés em seus arranjos foi a substituição 

de sessão rítmica tradicional do jazz (piano, baixo e bateria) por outra tipicamente 

brasileira com violão, violão sete cordas, cavaquinho, pandeiro e ganzá. (VICENTE, 

200613, p. 12 apud VIEIRA, 2011, pg. 7).  

 

Ao mesmo tempo em que Vargas procurava favorecer aos músicos da época, 

também os reprimia. Um dos maiores alvos de suas perseguições e censura foi o samba-

malandro e o carnaval, eram estes os principais pontos de mira dos opressores. 

Com o intuito de estender suas ações disciplinadoras sob todos os setores sociais, 

Vargas controlava todas as organizações no âmbito musical tendo como principal foco o 

carnaval popular do Rio de Janeiro.  

Ele procurava “civilizar” as manifestações populares para que estas alcançassem 

nível de igualdade com as nações consideradas mais desenvolvidas do mundo. Para alcançar 

seu objetivo, ele usa da radiodifusão para expandir e legitimar seu poder. Neste período, o 

Estado assume e controla todos os contratos dos artistas a fim de extrair para si seus direitos 

autorais. 

O samba malandro e o carnaval eram as expressões mais censuradas e controladas 

pelo Poder, pois ambos mencionavam os malefícios da mão-de-obra e eram vistos como uma 

transgressão aos costumes e as ordens governamentais. 

O samba malandro teve grande parte de suas composições censuradas sendo 

obrigados a reproduzirem as propostas do Governo que exaltava o governante e todo o seu 

trabalho político. Já o carnaval, foi firmemente controlado e reestruturado pelo poder que fez 

uso da disciplina militar sempre que este era praticado. Esse controle buscava alcançar uma 

mudança da estética popular do país. 

O samba-malandro é resultante dos históricos períodos de modificações 

contextuais da sociedade. O malandro na história da cultura Africana trazida com os escravos 

                                                           
13 VICENTE, Eduardo. A música popular sob o Estado Novo (1937-1945). 2006. Relatório Final (Pesquisa de 

Iniciação Científica) – Universidade de Campinas, São Paulo, 1994. 
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negros para o Brasil é visto como uma espécie de Herói e símbolo de resistência e 

determinação, daí sua exaltação nas letras das músicas. 

O personagem malandro na história do samba para Claudia Matos (1982. Pg. 117 

apud Vicente, 2006, pg. 37) refere-se ao fato deste vestir-se e viver como "branco", negando-

se às limitações do nicho socioeconômico que lhe fora reservado. 

O DIP procurava recursos para eliminar a figura do malandro e os elogios feitos a 

eles nas produções musicais, assim, usaram de uma forte censura nas suas letras focando-se 

em levar o malandro ao esquecimento na sociedade.  

Muitos críticos sabiam da forte influência dos gêneros populares sob a sociedade, 

buscava na censura e na união com os sambistas sanear seus interesses e controlar essa rápida 

expansão. Há dados históricos citando que nesse período ocorreu a censura de 

aproximadamente trezentos e setenta músicas populares. Para que os músicos tivessem suas 

letras divulgadas e não censuradas, começaram a se moldarem conforme era exigido pelo 

governo. 

As letras originais que não fossem de acordo com o que era exigido pelo governo 

sofriam modificações em suas estruturas seguindo os parâmetros propostos. Após essas 

modificações, o samba tido como sofisticado passou a ser consumido por camadas mais cultas 

da sociedade.  

No período do Estado Novo, com a expansão das indústrias no país, o samba teve 

grande importância na inserção do negro no mercado de trabalho: 

Além de a música constituir-se na matéria-prima da empresa radiofônica, o agente 

cultural produtor dessa música julga encontrar nas atividades radiofônicas uma das 

raras técnicas de infiltração na estrutura global. (...). À medida que a estrutura 

socioeconômica da empresa vai criando condições de profissionalização ao redor da 

comercialização da música, os negros vão por sua vez, encontrando oportunidades 

favoráveis de trabalho – oportunidade além da área que a tradição consagrava até os 

dias atuais como trabalho de negro (serviços domésticos e atividades domésticas em 

geral). (CARVALHO, 1980 apud BISPO, 2009 14apud VIEIRA, 2011, pg. 9). 

 

                                                           
14 BISPO, Cristiano Pinto de Moraes. Samba e carnaval: a malandragem no Estado Novo. História e-história. 

Disponível em: <http://www.historiaehistoria.com.br> 
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Com a ampliação do rádio Brasileiro alcançando territórios internacionais, 

podemos afirmar que, através destas transmissões, o samba foi levado a ser consumido como 

produto internacional e que a efeito disso teve que se moldar conforme as exigências do 

mercado global sem que perdesse sua identidade brasileira. 

Na década de 1930, o cinema sonoro adentrava ao Brasil. Este teve pontos 

favoráveis nas produções musicais dos compositores brasileiros que com isto, foram 

influenciados pelos norte-americanos em algumas de suas composições, assim como o samba-

malandro, o carnaval também foi vítima dos ataques e da censura. Este era visto como 

desordenado e fora dos padrões expostos pelo governo. Em busca de mudança e de espaço, o 

samba é disciplinado conforme era exigido. Em consequência disso, os sambas-enredos 

tiveram que se voltarem e serem produzidos exaltando a importância de personagens 

históricos brasileiros e temas significantes. 

Antes de ocorrer o golpe militar que levou Vargas ao poder, em 1930 o estado já 

interferia diretamente nas decisões das organizações carnavalescas. Em 1932, os desfiles 

tiveram que ser regulamentados, e no ano de 1935 o carnaval iniciou seus concursos que 

propagam até os dias atuais e que, neste período, exigia adaptações das escolas nas regras 

governamentais. 

Em 1933, o carnaval foi oficializado pela Prefeitura do Distrito Federal (PDF). O mandato 

era de Pedro Ernesto. Em sucessão ao feito, foi criado em 1934 a coroação do Rei momo que tem 

como costume receber a chave da cidade no sábado antecedente a sua eleição.  

A partir de 1935 as escolas se viram sendo obrigadas a colaborarem de forma direta 

com as propagandas patriotas que fossem capazes de estimular e despertar na sociedade um 

amor a sua pátria e ao seu governo. Em 1936 foi criada a lei que torna obrigatório que os 

sambas-enredos das escolas fossem voltados para o didático ressaltando a história do Brasil. 

Na tentativa de resistir ao que era imposto pelo Estado foi lançada a música “Se o morro 

descer” de Herivelto Martins e Darci de Oliveira alfinetando o poder sobre a falta de liberdade 

e de expressão nas escolas de samba.  

A histórica praça onze, berço das fusões de todos os gêneros do samba e que 

recebeu os desfiles das grandes escolas de samba, no governo Vargas, propositalmente 

desapareceu do mapa histórico do Rio de Janeiro com a construção da Avenida Presidente 
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Vargas. Um fato importante para a divulgação dos desfiles carnavalescos foi sua primeira 

aparição nos rádios nos programas musicais, isso trouxe os sambistas do morro para mais 

perto da sociedade. 

A chamada “Era de ouro” da música popular brasileira foi estimulada após a 

expansão do rádio em 1927, período em que se iniciaram as gravações elétrica sendo grande 

incentivadora da ampliação radiofônica no país. No dia 07 de setembro de 1922 ocorreu a 

primeira transmissão radiofônica no Brasil, foi o pronunciamento do Presidente da República 

Epitácio Pessoa na inauguração da exposição do centenário da independência na esplanada do 

castelo. 

A primeira emissora de rádio do Brasil conhecida como Rádio Sociedade foi 

inaugurada em 1923 por Roquette Pinto. Após a primeira inauguração, ocorreram outras na 

Bahia, Pará e Pernambuco. O rádio alcançou o mais elevado reconhecimento nas décadas de 

1930 e 1940 com o aparecimento de ídolos, artistas globais, novelas e revistas que vieram a 

propagarem o meio artístico. 

O samba-canção era um ritmo mais lento e melódico de fácil aceitação da 

sociedade. Este gênero foi lançado nas rádios em 1928 com a gravação do samba “Aí, Ioiô” 

de Henrique Vogeler que foi interpretado por Aracy Cortes. Posteriormente, este samba 

sofreu alterações sob as influencias dos ritmos estrangeiros sendo estes o Fox e em 1940 o 

Bolero.  

A Rádio Nacional foi inaugurada em 1936 vindo a ser um marco no 

desenvolvimento radiofônico do país. Ao adentrar o governo de Getúlio Vargas as 

programações das rádios ganharam uma nova modelagem sob a direção de Gilberto de 

Andrade. Em 1943, a Coca-Cola chegava ao Brasil para lançar seu refrigerante. Esta foi 

patrocinadora do programa Um milhão de melodias tendo como diretor Radamés Gnattalli. 

Com a popularização do rádio em 1930, foi impulsionada a divulgação do samba 

por todo o país. Neste período, grande parte dos brasileiros ainda era considerada analfabeta. 

Tinham os rádios como instrumentos informativos. Com o governo de Getúlio Vargas, o 

samba foi reconhecido como “música oficial” do Brasil. 

O primeiro samba a ser influenciado pelas exigências do Estado novo de Getúlio 

Vargas foi a música “Aquarela do Brasil” de autoria de Ary Barroso, porém interpretada por 
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Francisco Alves em 1939. A canção foi o primeiro sucesso que adentrou o exterior e levou 

consigo sua identidade de samba-exaltação. 

Um dos nomes de grande importância para o samba em 1960 foi o de Martinho da 

Vila. No início de 1970, surgiam grandes nomes influentes no processo de revalorização do 

samba na sociedade, dentre estes estavam: Alcione, Beth Carvalho, os grandes compositores 

Nei Lopes e Wilson Moreira. Após a segunda Guerra Mundial a influência cultural americana 

motivou o surgimento da bossa nova. A bossa nova era um esboço do samba que ocorria de 

um jeito diferente na divisão discursiva do mesmo. A tradição passou então a ser 

desvalorizada nas mídias de massa.  

Ao final de 1950 e início de 1960 o rádio se consolida como meio de comunicação 

de massa como elemento importante na formação dos hábitos e costumes da sociedade 

Brasileira. De 1930 a 1960 o rádio foi a essência para os avanços tecnológicos, industriais, 

políticos e culturais da sociedade. Foi um grande meio de consumo dos Brasileiros. 

O processo do surgimento das escolas de samba se dá desde a existência dos 

ranchos e blocos no final do século XIX e início do século XX. As escolas de samba surgiram 

através das diferenciações inseridas nos ranchos e blocos carnavalescos. As escolas de samba 

se caracterizaram com fundamentos em elementos que estão presentes em sua formação como 

manifestação popular. Neste processo, foi no bairro do Estácio de Sá que as escolas ganharam 

reconhecimento melódico e andamentos rítmicos. Foi também neste bairro que as escolas 

receberam e se adaptaram aos novos instrumentos de percussão. 

Em 1934, a União das Escolas de Samba (UES) nomeava as escolas como 

“escolas de samba” de regulamento com base nas suas propostas para demonstrar como 

deveria ser a formação destas escolas. Nestes regulamentos eram apresentadas algumas 

adaptações que as escolas de samba deveriam se inserir, passou então a ser exigido: Evolução, 

Porta-Bandeira, Bateria, Harmonia e entre outras regulamentadas. Os desfiles só foram 

oficializados em 1935. Estes eram patrocinados e organizados pelos jornais que também 

promoviam os concursos das escolas de samba. 

Desde o início, os desfiles das escolas de samba eram apreciados por intelectuais, 

jornalistas, cronistas e carnavalescos reconhecidos. Foi através da influência destes 

intelectuais que a classe média adentrou os desfiles e ensaios carnavalescos. 
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Com a instalação do Estado Novo, a censura esteve presente em todas as práticas 

culturais principalmente nos desfiles de carnaval.  A partir de 1940 as escolas de samba já não 

tinham as mesmas características de suas formações iniciais, esta já apresentava uma proposta 

maior que a anterior e era composta por um grande número de pessoas.  

Porém, com o atual momento político do país, o declínio de Getúlio Vargas do 

poder, o fim da segunda guerra mundial e do Estado Novo, estes acontecimentos foram 

marcantes e importantíssimos para as escolas de samba nos últimos anos da década de 1940. 

Neste período, as escolas de samba se tornaram solos férteis para que os partidos de esquerda 

e de direita atuassem sob a sociedade. 

No fim da década de 40 e início da década de 50 e 60, 95% da população das favelas 

cariocas era constituída de negros e mulatos. Contra um índice de apenas 27% de 

gente de cor na população geral da cidade. A predominância de negros e mestiços 

nas favelas faz delas redutos de uma auto-afirmação racial que não encontra lugar 

fora delas, no espaço dominado pelos brancos. Aí se gera a possibilidade e 

necessidade de cultivar e preservar internamente manifestações culturais próprias à 

etnia negra, uma das quais é o samba [bem como, as escolas de samba]. (MATOS, 

198215, pg. 29 apud CRUZ, 2010 pg. 21 e 22). 

 

Na década de 1950, com a recém-chegada da televisão no Brasil, as escolas de 

samba e os desfiles ganharam destaques nos programas televisionados. Assim que este se 

popularizou trouxe consigo lados favoráveis e desfavoráveis ao samba. Este foi pouco 

divulgado nos rádios que, como consequência da expansão da televisão, perdeu grandes 

patrocinadores.  

A rádio Nacional pertencente ao Governo, perdeu espaço com o surgimento da 

rádio Globo em 1944 e como consequência, a TV Globo em 1965. É importante analisarmos 

que a Rede Globo nasce em plena Ditadura-Militar e cívica após ocorrer no Brasil o 

esgotamento econômico e posteriormente, político. A rádio nacional perdia não apenas seu 

espaço na sociedade como também seus grandes radialistas que carregavam consigo uma 

trajetória ligada nas divulgações das culturas Brasileiras mais precisamente, o samba. 

                                                           
15 MATOS, Claudia. Acertei no milhar: samba e malandragem no tempo de Getulio. Rio de Janeiro. Paz e 

Terra, 1982, p: 29. 
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Não demorou muito para que todos os meios de comunicação ligados à rede globo 

se expandissem no País e dominasse o cenário nacional levando ao declínio a rádio Nacional e 

o samba a perder seu espaço. 
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6- TRANSFORMAÇÕES NA PEDAGOGIA DO SAMBA DO SÉCULO XIX AO XX 

É incontestável, as mudanças que o samba e o País sofreram do início do século 

XIX aos finais do século XX, principalmente a cidade do Rio de Janeiro. No período de 1960 

a 1985 artistas e grandes intelectuais do Brasil voltaram-se para o samba urbano buscando 

utiliza-lo como meio de responder as ações e intervenções da política estrangeira autocrática 

presente no país. Neste mesmo período a música “Aquarela do Brasil” era adotada como o 

segundo hino Brasileiro que apresentava o país como a legítima “terra do samba”. O samba 

que antes era símbolo de marginalidade tornava-se gradativamente, por volta de 1930, 

símbolo de brasilidade. 

O final do século XIX e início das décadas de XX foram períodos de extremas 

transformações sociais e culturais no Brasil. Neste período, o Rio de Janeiro passava por um 

processo de reurbanização no período em que chegava ao país a família real.  O samba já não 

se encontrava sendo o centro das negociações políticas do país. Um dos eventos que levaram 

a essas transformações e na mudança estrutural da sociedade Brasileira foi a recente abolição 

da mão de obra escrava e da Proclamação da República. 

Dentre os atuais projetos de reformas apresentados pelo até então presidente, 

Rodrigues Alves (1903-1906) estava o impedimento da realização de práticas culturais que 

ressaltassem a escravidão e a presença do negro na sociedade. 

Entre as décadas de 1850 e 1880 surgia na Avenida Rio Branco, ponto de grandes 

censuras carnavalescas, a Organização das Grandes Sociedades Carnavalescas com o intuito 

de levar o samba a um processo de “civilização”.  Neste mesmo período, o samba é utilizado 

pelos negros como espaço de inserção nas outras práticas culturais. 

O Rio de Janeiro foi o ápice de onde ocorreram as maiores transformações. Teve 

que se expandir rapidamente para acompanhar o crescimento da imigração europeia e a 

chegada de ex-escravos na cidade Carioca. 

Na primeira década do século XX as polcas e valsas eram atrativos mais populares 

nos meios sociais. O maxixe, inicialmente perseguido e considerado dança imoral da classe 

baixa, logo adentrou Paris no início do século XX e não demorou muito para ser 

“nacionalizado” como Francês vindo a ser uma manifestação internacional. Com toda a 
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influência norte-americana na sociedade Brasileira, o Rio de Janeiro foi muito importante para 

os norte-americanos devido ao seu rápido processo de urbanização. 

Em 1985, a mais ou menos vinte anos após o Regime Militar, iniciou-se no Rio de 

Janeiro um dos maiores e milionários eventos musicais do país que se perpetua até os tempos 

atuais, o Rock in Rio. Este evento valorizava as articulações das identidades da sociedade e 

celebrava o Rock nacional e internacional tirando o samba do centro cultural da sociedade 

Carioca.  

Esforçando-se para desmistificar o samba, começou então a ser praticado no Rio o 

estilo musical denominado Rap. Este veio como um modelo de modernidade musical no final 

do século XX. Seu principal influente foi o rap MV Bill, este é o apelido de Alexandre 

Barreto que significava “mensageiro da verdade”. Ele logo se tornou referência para os 

moradores das periferias cariocas, principalmente para a Cidade de Deus. 

É muito notável a constante busca de não apenas civilizar os bairros cariocas e a 

sociedade, mas também as manifestações culturais. Com a “civilização” do centro do Rio de 

Janeiro, a Cidade Nova, popular pequena África, era o lugar de encontro das diferentes classes 

sociais. 

 No período de 1931 a 1940, o samba tornou-se o gênero musical mais gravado e 

repercutido na sociedade. Ao todo, foram contabilizados pelos radialistas da época cerca de 

2176 sambas gravados em disco e 6706 compostos. A marchinha, devido aos desfiles 

carnavalescos também teve um número considerável de gravações, foram aproximadamente 

1225 marchinhas gravadas. 

Este foi um curto período de predomínio do samba sob os outros gêneros musicais 

que eram apresentados em discos. Estes números não levava o samba a exaltação e tão pouco 

os outros gêneros musicais ao seu declínio, tratava-se apenas da expressiva expansão do 

samba carioca nas mídias radiofônicas. 

Para Orestes Barbosa, por intermédio do samba, o Brasil poderia alcançar uma 

identidade modernista e nacionalista.  

O Brasileiro tritura tudo. Não sei porque. Enquanto em cidades cosmopolitas como 

Nova York e Paris, os estrangeiros conservam suas feições, aqui imprimem seus 

traços apenas às zonas que habitam. 
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Mas a alma fica logo do Brasil. A nossa personalidade vai se definindo nitidamente 

dia a dia, especialmente a do carioca que, recebendo todas as influências do mundo, 

impõe a sua natureza a todos, absorvendo e plasmando o que é do Brasil e do 

exterior. Um sulista, com seis meses de Méier, muda até o modo de falar. Para um 

nortista, bastam três meses de penha para acariocá-lo de uma vez. Assim, judeus de 

Moscou e de Sofia aparecem no samba onde a ciganagem também já tem seu lugar. 

(BARBOSA, 193316, pg. 31 apud FENERICK, 2002, pg. 51). 

  

Orestes expôs o seu ponto de vista sobre a música popular Brasileira visando a 

necessidade de criar uma “orquestra típica do samba” como método de adentrar as novas 

modernidades existentes no país. No final de 1920, com o surgimento do cinema falado no 

país, os sambistas intelectuais começaram a se preocupar com o expressivo aumento de 

estrangeiros presentes na cultura Brasileira. 

As influencias foram nítidas na rotina de muitos sambistas e malandros da época. 

Não demorou muito para aderirem os cumprimentos Hello e Bye Bye trazidos pelos norte-

americanos. Aumentava-se constantemente a busca destes em tornar o samba um “sinônimo 

de Cultura”. Para isso, era necessário civiliza-lo para que adentrasse as classes médias da 

sociedade. Em 1930, os músicos, compositores e intelectuais de classe média obtiveram 

importante papel na mediação do samba tido como “bárbaro” e o “samba civilizado”. 

No final dos anos de 1920, e no proceder de 1930 e 1945, o samba e o carnaval 

carioca sofreram importantes modificações no período de modernização do Rio de Janeiro 

que já tinha se iniciado décadas antecedentes a esta.  

Em 1930, o samba é apontado como um gênero musical desvinculando-se de suas 

primeiras definições. Por intermédio das escolas de samba, o carnaval passou então a ser 

reconhecido por um longo período como um sinônimo do samba. 

Antes de 1930, o samba não era reconhecido como um gênero musical definido 

via no candomblé uma festa de samba. O samba não tinha uma demarcação geográfica onde 

ocorriam suas práticas. 

As antigas festas de samba só eram reconhecidas como tal se estas envolvessem 

muitas comidas e bebidas como acontecia nas casas das Tias Baianas. Neste período, não se 

preocupavam com a massificação de pessoas como ocorre atualmente nas escolas de samba. 

                                                           
16 BARBOSA, O. – Samba. Op. Cit. P. 31 
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As festas de samba que hoje são vinculadas as datas dos calendários não ocorriam assim, não 

havia uma data pré-estabelecida para que houvesse tal festejo. O samba como festa foi um 

importante caminho de união nas comunidades negras excluídas pela modernidade capitalista.  

 

Devido a essa relativa grande presença do samba na sociedade carioca, - some-se 

aqui o fato de não ser uma exclusividade das comunidades negras e já ter o interesse 

despertado por alguns membros da elite social-, a única coisa, talvez, que o 

samba/festa/dança não poderia fazer nesse momento, era não continuar a existir 

quando a repressão apertava na planície da cidade, e não dava para remediar de 

forma alguma, subia-se o morro. (FRENERICK, 2002, pg. 99). 

 

As rodas de samba que antes eram praticadas nas planícies das cidades, 

lentamente subiram os morros despertando nas comunidades um sentimento positivo, o 

reconhecimento de integrantes do morro. As primeiras escolas de samba, cordões e ranchos, 

no início tinham um caráter comunitário.  

 
Na primeira metade do século XIX, com a criação dos cordões, o carioca encontrou 

uma forma de brincar o carnaval em grupo. Cordão era o nome genérico de vários 

tipos de agrupamentos e tanto podiam reunir carnavalescos dos bairros mais 

elegantes quanto os escravos. (CABRAL, 199617, pg. 21 apud FENERICK, 2002, 

pg. 104). 

 

No período citado, eram praticados dois carnavais, o das camadas burguesas e o 

“pequeno carnaval” das camadas mais inferiores. No “pequeno carnaval” os ranchos tiveram 

suma importância na inserção das camadas mais pobres nos festejos populares.  

Na década de 1920, as marchas-rancho, que eram desenvolvidas nos ranchos, 

predominaram nos carnavais cariocas. “Ó Abre Alas”, gravado para o Cordão rosas de ouro 

em 1899 por Chiquinha Gonzaga conviveu diretamente com ouros gêneros da música 

Brasileira. 

Neste mesmo período, o samba ocupava espaço no carnaval com data marcada 

para outubro, na festa da Penha, onde se tornou divulgado através de suas músicas lançadas 

no festival. Assim, no fim de 1920, via-se uma estruturação das Escolas de samba Carioca. 

Nos fins desta década, surgia na sociedade os populares bambas, que eram mestres e 

professores do Bairro Estácio de Sá. Neste mesmo ano a praça onze teve uma importante 

participação na formação dos carnavais carioca sendo o ponto de encontro dos sambistas.  

                                                           
17 CABRAL, S. – As Escolas de Samba do Rio de Janeiro. RJ: Lumiar, 1996. P. 21. 
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Em 1920, o samba se apresentava nas seguintes estruturas geográficas: em fundo 

de quintais das tias Baianas, nos grandes morros da cidade, em planícies e em praças 

populosas da cidade.  O samba nos primeiros anos do século XX era visto como um 

responsável por grandes encontros de diferentes camadas da sociedade nas praças. 

Com a oficialização do carnaval carioca ocorrido em 1930 e o crescimento das 

escolas de samba, foi-se necessário que em 1920 redefinisse a ideia de espaço do samba, ou 

seja, o que era antes baseado no improviso cedia cada vez mais as “imposições” de normas 

que visavam tornar os carnavais cada vez mais em espetáculos prontos.  

Em 1920, os desfiles carnavalescos ocorriam em vários pontos da cidade, o mais 

popular deles era a Praça Onze que, em 1932, tornou-se o lugar limite para que os desfiles 

acontecessem. 

Outro importante feito para a inserção do samba foi a expansão das favelas que se 

formaram no Rio de Janeiro no decorrer da Guerra dos Canudos (1896-1897) em que 

soldados procuravam os morros para construírem suas casas. 

Em 1933, surgia nas avenidas do Rio de Janeiro o primeiro samba-enredo, 

considerado por julgadores assim. Foi a Unidos da Tijuca responsável por esta formação, foi a 

que apresentou o primeiro samba baseado no enredo que foi proposto como modelo que 

deveria ser levado para as avenidas, e o mais interessante é que, com o surgimento do 

considerado primeiro samba-enredo coube também a Unidos da Tijuca lançar a primeira 

compositora de Escola de samba, a primeira mulher a ter uma participação direta na 

composição do samba-enredo no século XX.  

Em meados do século XX começou então a se ver uma pequena e importante 

valorização dos compositores, produtores e intérpretes no mundo do samba com a expansão 

dos meios de comunicação. O samba era uma indústria cultural atrativa não apenas para os 

rádios, como também para os teatros, revistas e demais fontes comunicativas. Esta valorização 

só se deu quando começaram a elevar nas mídias o papel das Baianas, os morros, as periferias 

e subúrbios. 

Ao quebrar barreiras entre origens de classe e etnias, a revista propiciava um espaço 

intermédio mais adequado para a criação da identidade de um povo do que os 

projetos europeizantes das elites afrancesadas do início do século. Das óperas, 

apresentadas no Teatro lírico, às revistas da praça Tiradentes, a preferência do 
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carioca pelo teatro musical tornava-se patente. (LOPES, Antônio 200018, pg. 23 

apud GOMES, 2011 pg. 84).   

 

Na virada do século XX, os teatros de revistas vieram a sofrer transformações 

importantes para se adaptarem a urbanização no Rio de Janeiro. Neste período, adentrou as 

mulheres no mundo do samba para exerceram papeis fundamentais em diversos segmentos, 

eram as mais populares destas: Chiquinha Gonzaga, Otília Amorim, Araci Cortes, Carmen 

Miranda. 

Não foi um processo fácil a inserção destas mulheres em um espaço 

masculinizado. Custaram a elas fortes períodos de repressões tanto por suas etnias quanto por 

sua condição de gênero.  A proibição da presença feminina nas manifestações culturais 

perpetuava desde o século XVIII.  

Chiquinha Gonzaga foi uma das pioneiras a desafiar os padrões estipulados pela 

sociedade. Por este exemplo de luta, Chiquinha é citada por muitos como um dos importantes 

ícones no que diz respeito à conquista dos direitos femininos.  

 Uma importante etapa resultante destas transformações é o tardio reconhecimento 

do samba como patrimônio imaterial Brasileiro que ocorreu no início do século XXI, em 

2007.  Neste processo de patrimonialização do samba, volta-se a frisar a importância das 

indústrias fonográficas e radiofônicas desde o século XIX, período em que o samba começou 

a ser reconhecido como cultura formada pelas camadas pobres cariocas. 

De todos os subgêneros do samba o que sofreu mais transformações com os 

avanços sociais e sua expressiva expansão foi o samba-enredo. Suas mudanças foram 

resultantes do processo de disciplina que as escolas de samba foram submetidas no período 

ditatorial.  

Iniciaremos analisando toda sua estrutura melódica. Na Estácio, o bairro onde 

levou para as avenidas as introduções de sambas-enredos, suas composições ocorriam em dois 

tempos curtos e dois tempos mais longos. Nas últimas décadas temos visto composições com 

uma estrutura melódica mais acelerada visando tornar os sambas-enredos satisfatórios e 

                                                           
18 LOPES, Antônio Herculano. O teatro de revista e a identidade carioca. In: LOPES, Antônio Herculano 

(ORGs). Entre a Europa e a África: a invenção do carioca. Rio de Janeiro: Fundação casa de Rui Barbosa, 

topbooks, 2000, p. 13-32. 
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atraentes para as gravadoras e emissoras de TV. O ocorrido deixava claro o grande 

instrumento de negociação que os carnavais se tornaram e que, suas raízes e tradições não 

mais eram vivenciadas. Nas últimas décadas o samba-enredo tem se afastado de suas raízes e 

de sua etnia idealizadora. 

Este samba tem sido moldado para se tornar um atrativo aos turistas buscando 

alcança-los e traze-los para dentro dos morros ao invés de levar estas comunidades a estarem 

em contato com estes.  Sobre isso, o sambista Paulinho da Viola concedia uma entrevista ao 

jornal Correio Brasiliense, em 1978, onde apresentava o seguinte ponto de vista: 

 

Paulinho - Apesar do compromisso existente hoje, das escolas com o turismo, com 

não sei o quê, porque nós não podemos realmente imaginar uma comunidade 

fechada, isolada, não sei de quê, “patati patatá”, tudo isso que já falamos há 

cinquenta anos, o samba, mantém, é necessário para ser samba, manter certos 

valores fundamentais dele, senão desvirtua tudo; então isso ficou muito claro, quer 

dizer, não tem, não pode explorar nada. Eu não quis justificar a situação atual, pelo 

contrário, eu disse que apesar dessa loucura toda, é necessário ter certos valores que 

façam com que aquilo tenha um peso realmente verdadeiro e não essa coisa falsa, 

rala, artificial, que já é a substituição desses valores, sabe como é que é, posso 

enumerar aqui, pô! (...) uma escola hoje é uma coisa abstrata, quer dizer, quando 

uma escola deveria apesar de, aquele negócio que a gente falou na entrevista, apesar 

de: compromissos com turismo, e coisa e tal, apesar de ser uma coisa já infiltrada e 

tudo, deveria, (deve) prevalecer dentro da escola valores que são fundamentais à 

manutenção do samba, quer dizer: uma escola de samba o que é? Implica inclusive 

no seu patrimônio, na sua história, no seu patrimônio cultural, quer dizer, o que é o 

que é? Todos os seus elementos antigos, toda a história daquilo ali, o acervo, a 

maneira como se dançava, os sambas tradicionais, escola de samba.  (Correio 

Brasiliense: Suplemento Especial. 22 de janeiro de 1978 19apud GOMES, 2006 pg. 

50).  

 

As escolas de samba que até os dias atuais são consideradas como o espaço natural 

do samba-enredo, cada vez menos tem sido espaço da comunidade. Vemos uma grande 

ruptura entre as manifestações culturais e as bases sociais que são produtoras destas 

manifestações populares.  

 

 

 

                                                           
19 Correio Brasiliense: Suplemento Especial. 22 de janeiro de 1978. 
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7- O SAMBA COMO FERRAMENTA NO ENSINO-APRENDIZAGEM 

A influência do samba na sociedade Brasileira é ato que ao decorrer dos anos tem 

se concretizado. Mas é grande a contribuição do samba em diversos segmentos sociais, um 

destes é no processo ensino-aprendizagem, o samba pode vir a ser um forte aliado para 

educação. 

Tem sido cada vez mais difícil levar para dentro das escolas os assuntos culturais 

da sociedade, o que tem dificultado nitidamente o desenvolvimento dos processos de 

interculturalidade.  Cabe aos professores pensarem junto com seus alunos nesta relação entre 

cultura do samba e escola e os passos que resultaram nesta construção.  

A intenção é fazer com os professores trabalhem as referências apresentadas pelos 

alunos sobre a cultura social, em particular, a cultura do samba. Indico que essas observações 

sejam realizadas em bairros onde o samba é a cultura mais praticada, poderia ser, por 

exemplo, nos morros cariocas.  

 

Penetrar nesta rede de relações entre a cultura escolar, cultura da escola, culturas 

sociais de referência, seus pontos de encontro, ruptura e conflito é fundamental para 

promover um processo educativo entendido como prática social em que estão 

presentes as tensões inerentes a uma sociedade como a nossa que vive processos de 

profunda transformação. É a própria concepção da escola, suas funções e relações 

com a sociedade, o conhecimento e a construção de identidades pessoais e culturais 

que está em questão. Torna-se imprescindível hoje incorporar as questões relativas à 

‘desnaturalização’ da cultura escolar e da cultura da escola na reflexão pedagógica e 

na prática diária das nossas escolas. (CANDAU, 2000, pg. 68). 

 

As escolas devem ser vistas como um espaço de reconstrução das culturas sociais. 

O samba é uma das culturas populares brasileiras mais expressivas da sociedade. Nas práticas 

do samba o corpo é o centro das atenções, este ganha presença em diversos espaços.  O samba 

exerce na sociedade uma função mediadora e que, neste ponto, se iguala a função das escolas. 

No contexto social, ambos exercem papeis fundamentais.  

Para Tramonte (2001) as escolas de samba são os centros educativos das classes 

populares onde desenvolvem seis processos pedagógicos, seriam estes: pedagogia da ação 
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social, pedagogia da ação política, pedagogia dos valores éticos e morais, pedagogia da ação 

escolar, pedagogia da ação cultural e pedagogia da arte. 

A cultura do samba está fincada na relação com o mundo, voltado para o mundo, 

assim como as escolas que se voltam para formarem indivíduos para adentrarem diversos 

desses espaços sociais. 

Outro ponto a ser abordado aqui, é o de como utilizar diversos sambas-enredos nas 

escolas como ferramenta didática. Existem diversos sambas que contam mais a história do 

Brasil, do negro, da cultura Africana do que muitos livros de história. Abordarei aqui algum 

destes sambas.  

 

ENTRUDO  

O povo abrilhantando O festival de alegria, retratando trajes típicos de uma época. 

Entrudo em sensacional euforia. Salgueiro 1965 (História do Carnaval Carioca – 

Eneida). 

 

Neste samba cantado pela Acadêmicos do Salgueiro em 1965 aborda a primeira 

forma de celebração carnavalesca ocorrente no Brasil que chegou ao país com Portugueses e 

perpetuou por muitos séculos.  

CORSO  

As batalhas do Boulevard E os poetas da Vila Isabel Belos corsos, pierrôs e 

colombinas sob chuvas de confetes e serpentinas. Vila Isabel 1982 – Noel Rosa e os 

poetas da Vila nas batalhas do Boulevard. 

 

Aqui, conta-se um pouco sobre a história dos corsos, estes eram carros que, nas 

décadas do século XX, no período de reurbanização do Rio de Janeiro, eram os responsáveis 

por conduzirem os foliões por percursos limitados.  

RANCHOS  

Nos carnavais ranchos e blocos vão mostrar que em nossas veias correm notas 

musicais Imperatriz Leopoldinense 2009 – Imperatriz... Só quer mostrar que faz 

samba também. 
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Os ranchos são considerados os antecessores das escolas de Samba cariocas. É 

uma festa de tradição nordestina e ligada aos festejos natalinos. No século XIX pouco se 

falavam destes ranchos, porém, grandes intelectuais sabiam de sua importância no processo 

de formação das escolas de samba.  

 

ESCOLA DE SAMBA  

Vem, acende a chama Da nossa história. Vamos exaltar a escola de samba. Nosso 

panteon de glória. Tradição 1988 – O melhor da raça, o melhor do carnaval. 

 

A “Tradição” trouxe para as passarelas do samba em 1988 uma exaltação voltada 

a esta mesma prática. Achava importante que a sociedade carioca soubesse da história das 

escolas de samba e, na continuidade deste samba, abordaram essa trajetória.  

Um dos sambas que mais atraiu estudiosos e pesquisadores foi o Samba-enredo da 

Acadêmicos do Salgueiro que adentrou as avenidas em 1967 composto por Aurinho da Ilha.  

 

Quem por acaso folhear a História do Brasil 

Verá um povo cheio de esperança 

Desde criança, 

Lutando para ser livre varonil. 

O nobre Amadeu Ribeiro, 

O homem que não quis ser rei, 

O Manoel, o Bequimão, 

Que no Maranhão 

Fez aquilo tudo que ele fez. 

Nos Palmares, 

Zumbi, o grande herói, 

Chefia o povo a lutar 

Só para um dia alcançar 
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Liberdade. 

Quem não se lembra 

Do combate aos Emboabas 

E da chacina dos Mascates, 

Do amor que identifica 

O herói de Vila Rica. 

Na Bahia são os alfaiates, 

Escrevem com destemor, 

Com sangue, suor e dor 

A mensagem que encerra o destino 

De um bom menino. 

Tiradentes, Tiradentes, 

O herói inconfidente, inconfidente, 

Domingos José Martins 

Abraçam o mesmo ideal. 

E veio o "Fico" triunfal 

Contrariando toda a força em Portugal. 

Era a liberdade que surgia, 

Engatinhando a cada dia, 

Até que o nosso Imperador 

A Independência proclamou. 

Ô-ô, oba, lá-rá-iá, lá-rá-iá-iá 

Oba, lá-rá-iá, lá-rá-iá! 

Frei Caneca, mas um bravo que partiu, 

Em seguida veio o 7 de abril, 

No dia 13 de maio 

Negro deixou de ter senhor, 

Graças à Princesa Isabel, 
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Que aboliu com a Lei Áurea 

O cativeiro tão cruel. 

Liberdade, Liberdade afinal, 

Deodoro acenou, 

Está chegando a hora, 

E assim quando a aurora raiou, 

Proclamando a República, 

O povo aclamou20 

 

Este samba-enredo trouxe consigo a riqueza da liberdade, da cultura africana no 

Brasil, a participação do Zumbi e suas heranças que aqui ficaram. As datas importantes na 

história do negro no país e por fim, a proclamação da república.  

A intenção neste capitulo é o de despertar o leitor o interesse pela história do 

Brasil e pela cultura Brasileira. Grandes sambas abordam grandes momentos históricos do 

país e que, bem explorado, podem vir a ocupar um espaço importante na didática das escolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Salgueiro. História da liberdade do Brasil. Samba-enredo de 1967 interpretado por Aurinho da Ilha.  
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8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante analisarmos as transformações que a cultura Brasileira, enfatizo aqui o 

samba, tem sido expostas nas últimas décadas. Seus espaços e seus significados devem ser 

trabalhados constantemente em todos os âmbitos sociais. Devemos sempre ressaltar a 

importância do negro na formação da sociedade e da cultura Brasileira, principalmente, a 

inclusão destes no continuo processo de desenvolvimento em que o samba se encontra. 

Espero alcançar resultados positivos neste breve trabalho, que os leitores apreciem e se 

interessem em cultivar suas heranças culturais.  

Que possamos levar esse entendimento para todas as áreas da sociedade, para as 

escolas, para os nossos lares, que as reuniões em famílias sejam voltadas para temas que 

pouco se falam. Hoje, temos acompanhado uma cultura rasa em nosso país, assim como em 

sua formação que teve como fundamental a participação da sociedade, que seja constante essa 

contribuição. Deixo aqui uma sugestão para que possamos manter viva nossa cultura 

Brasileira, que comecemos a permitir que as práticas e iniciativas partam de nós.  
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