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ARTE 

Linguagem: Música. 

Habilidade: Processos de Criação. 

 

A origem do Samba 

 

O samba é considerado por muitos críticos de música popular, artistas, historiadores e cientistas 

sociais como o mais original dos gêneros musicais brasileiros ou o gênero musical tipicamente 

brasileiro. A despeito da centralidade ou não do samba como gênero musical nacional, sua origem 

(ou a história de sua origem) nos traz o registro de uma imensa mistura de ritmos e tradições que 

atravessam a história do país. 

O samba originou-se dos antigos batuques trazidos pelos 

africanos que vieram como escravos para o Brasil. Esses 

batuques estavam geralmente associados a elementos 

religiosos que instituíam entre os negros uma espécie de 

comunicação ritual através da música e da dança, da 

percussão e dos movimentos do corpo. Os ritmos do batuque 

aos poucos foram incorporando elementos de outros tipos de 

música, sobretudo no cenário do Rio de Janeiro do século 

XIX. 

“Uma das possíveis origens, segundo Nei Lopes, seria a etnia quioco, na qual samba significa 

cabriolar, brincar, divertir-se como cabrito”. Há quem diga que vem do banto semba, como o 

significado de umbigo ou coração.  

Fonte: historiadomundo.com.br | Imagem: ranoticias.com | Acesso em 19/06/2020 

O primeiro Samba: 

Pelo Telefone é considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil segundo a maioria dos 

autores, a partir dos registros existentes na Biblioteca Nacional. A canção foi composta em 1916, 

no quintal da casa da Tia Ciata, na Praça Onze. A melodia originalmente intitulava-se Roceiro e foi 

uma criação coletiva, com participação de João da Baiana, Pixinguinha, Caninha, Hilário Jovino 

Ferreira e Sinhô, entre outros.  

Donga. Donga (1890-1974) foi músico, compositor e violonista brasileiro. Em 

parceria com Mauro de Almeida, compôs a música "Pelo Telefone", gravado em 

1917, o primeiro samba gravado na história. Donga (1890-1974) nasceu no Rio de 

Janeiro no dia 5 de abril de 1890. 

Fonte: pt.wikipedia.org | Acesso em 19/06/2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tia_Ciata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Onze
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_da_Baiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pixinguinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caninha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hil%C3%A1rio_Jovino_Ferreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hil%C3%A1rio_Jovino_Ferreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinh%C3%B4
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Se possível, veja o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-XPFQIrdAL4 

 

Fonte:youtube.com.br | Acesso em 19/06/2020 

Os festivais musicais da TV Record faziam grande sucesso, revelando grandes nomes da música 

popular brasileira. O video acima retrata um momento histórico com grandes nomes e artistas 

brasileiros juntos, incluindo Hebe Camargo e Chico Buarque de Holanda, além claro do próprio 

Donga. Veja a obra de arte Roda de samba, de Carybé: 

 

Roda de samba, de Carybé. 

Fonte: escritoriodearte.com/artista/carybe Acesso em 19/06/2020 

 

Observe a obra e responda as questões abaixo: 

 

1- Quais instrumentos estão sendo utilizados? 

  

  

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-XPFQIrdAL4
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2- Descreva o cenário da obra? 

  

  

  

 

3- Quais cores o autor utilizou? O que essas cores expressam na obra? 

  

  

  

  

 

Tipos de samba 

 Samba-enredo: Surge no Rio de Janeiro durante a década de 1930. O tema está ligado ao 

assunto que a escola de samba escolhe para o ano do desfile. 

 Samba de partido alto: Com letras improvisadas, falam sobre a realidade dos morros e das 

regiões mais carentes. É o estilo dos grandes mestres do samba. Os compositores de 

partido altos mais conhecidos são Moreira da Silva, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho. 

 Pagode: Nasceu na cidade do Rio de Janeiro na década de 1970 e ganhou as rádios e 

pistas de dança na década seguinte. Tem um ritmo repetitivo e utiliza instrumentos de 

percussão e sons eletrônicos. Os principais grupos são: Fundo de Quintal, Negritude Jr., Só 

Pra Contrariar, Raça Negra, Katinguelê, Patrulha do Samba, Pique Novo, Travessos, Art 

Popular. 

 Samba carnavalesco: Marchinhas e sambas feitos para dançar e cantar nos bailes 

carnavalescos. Exemplos: Abre alas, Apaga a vela, Aurora, Balancê, Cabeleira do Zezé, 

Bandeira Branca, Chiquita Bacana, Colombina, Cidade Maravilhosa etc. 

 Samba-exaltação: Com letras nacionalistas e ressaltando as maravilhas do Brasil. 

Exemplo: Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, gravada em 1939 por Francisco Alves. 

 Samba de breque: Este estilo tem momentos de paradas rápidas, onde o cantor pode incluir 

comentários, muito deles em tom crítico ou humorístico. Um dos mestres deste estilo é 

Moreira da Silva. 

 Sambalanço: Este é um estilo que mistura samba com bossa nova e jazz. Surge no início 

de 1960 em casas noturnas do Rio de Janeiro e São Paulo. Os compositores começaram a 

incluir “swingue” nas suas obras, agradando ao público jovem. Entre os principais 

representantes desse subgênero está Jorge Ben Jor. 

Fonte: historiadomundo.com.br | Acesso em 19/06/2020 



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Veja alguns instrumentos utilizados para a realização dos mais variados tipos de samba: 

 

Fonte: lumepa.blogspot.com.br | Acesso em 19/06/2020. 

 

Após a leitura e observação das imagens e vídeos, responda: 

 

 

4- Quais instrumentos na tabela acima você conhece?  

  

  

  

  

 

 

5- Qual foi o primeiro samba a ser gravado? 

a) Pelo telefone. 

b) Bandeira branca. 

c) Exaltação a Tiradentes. 

d) Candeia. 


