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ARTE 

 

Linguagem: Dança. 

Habilidade: Contextos e práticas. 

 

Samba-rock 

 

Samba-rock é um tipo de dança que surgiu da criatividade dos 

frequentadores dos bailes - em casas de família e salões da periferia de São 

Paulo - no final da década de 1950 e começo da década de 1960, 

mesclando os movimentos do rockabilly com o gingado brasileiro de se 

dançar samba. 

A forma de se dançar samba-rock foi sendo aprimorada com os festivais de dança, onde os 

dançarinos disputavam entre si para ver quem era o melhor. Nas disputas entre os dançarinos de 

samba-rock havia o júri técnico formado por aqueles que se julgavam ser os melhores dançarinos 

da época. Eles julgavam a parte técnica da dança: tempo, contratempo, erros, passos inéditos, 

quantidades de passos, qualidade dos passos e dificuldades dos passos. Em alguns festivais, havia, 

também, o chamado júri popular: se escolhiam alguns frequentadores destes bailes para, junto com 

o júri técnico, escolher os melhores em uma escala de um a dez ou de dez a cem. Lembrando que 

as regras e o formato destes festivais variavam de bairro para bairro ou mesmo de vila para vila. 

O samba-rock sofreu influências de diversos ritmos como MPB, samba, rock, soul, funk, pop-rock, 

bossa nova, blues e jazz. 

Fonte:fundacaojulita.blogspot.com acesso em 24/06/2020. 

 

Se possível, acesse: https://youtu.be/MYVb6AaqZwo 

 

1- Em qual década surgiu o Samba-Rock? 

  

 

2- O samba-rock é uma mistura de vários ritmos. Assinale abaixo qual desses ritmos não faz 

parte das influências do samba-rock: 

A. Blues. 

B. MPB. 

C. Valsa. 

D. Bossa nova. 

https://www.google.com.br/search?q=Samba&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK0wKsxQ4gAxzeLjk7X0M8qt9JPzc3JSk0sy8_P0c0uLM5MTc-LTU_OKUoutiksqczKLSzKTFfKLMtMz84oXsbIGJ-YmJe5gZQQAChIWPVMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_q8fGipvqAhVQJ7kGHZJ3CxMQmxMoAjAQegQIDxAE
https://www.google.com.br/search?q=Rock&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK0wKsxQ4gAxzZIqzbX0M8qt9JPzc3JSk0sy8_P0c0uLM5MTc-LTU_OKUoutiksqczKLSzKTFfKLMtMz84oXsbIE5Sdn72BlBACHp2-lUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_q8fGipvqAhVQJ7kGHZJ3CxMQmxMoAzAQegQIDxAF
https://www.google.com.br/search?q=Soul&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK0wKsxQ4gAx0yvL87T0M8qt9JPzc3JSk0sy8_P0c0uLM5MTc-LTU_OKUoutiksqczKLSzKTFfKLMtMz84oXsbIE55fm7GBlBADqco_eUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_q8fGipvqAhVQJ7kGHZJ3CxMQmxMoBDAQegQIDxAG
https://www.google.com.br/search?q=Funk&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK0wKsxQ4gAxjSoscrX0M8qt9JPzc3JSk0sy8_P0c0uLM5MTc-LTU_OKUoutiksqczKLSzKTFfKLMtMz84oXsbK4leZl72BlBACXK35FUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_q8fGipvqAhVQJ7kGHZJ3CxMQmxMoBTAQegQIDxAH
https://www.google.com.br/search?q=Pop+rock&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK0wKsxQgjCTSsyytPQzyq30k_NzclKTSzLz8_RzS4szkxNz4tNT84pSi62KSypzMotLMpMV8osy0zPzihexcgTkFygU5Sdn72BlBAB4Fs9JVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_q8fGipvqAhVQJ7kGHZJ3CxMQmxMoBjAQegQIDxAI
https://www.google.com.br/search?q=Bossa+nova&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK0wKsxQAjMNs5NLKrX0M8qt9JPzc3JSk0sy8_P0c0uLM5MTc-LTU_OKUoutiksqczKLSzKTFfKLMtMz84oXsXI55RcXJyrk5Zcl7mBlBADHS4K2WQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_q8fGipvqAhVQJ7kGHZJ3CxMQmxMoBzAQegQIDxAJ
https://www.google.com.br/search?q=Blues&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK0wKsxQ4gAxDU1Ny7X0M8qt9JPzc3JSk0sy8_P0c0uLM5MTc-LTU_OKUoutiksqczKLSzKTFfKLMtMz84oXsbI65ZSmFu9gZQQA4rQZk1MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_q8fGipvqAhVQJ7kGHZJ3CxMQmxMoCDAQegQIDxAK
https://www.google.com.br/search?q=Jazz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK0wKsxQ4gAxjeNTDLT0M8qt9JPzc3JSk0sy8_P0c0uLM5MTc-LTU_OKUoutiksqczKLSzKTFfKLMtMz84oXsbJ4JVZV7WBlBAD8cwuAUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_q8fGipvqAhVQJ7kGHZJ3CxMQmxMoCTAQegQIDxAL
https://youtu.be/MYVb6AaqZwo
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3- Descreva com suas palavras o que é o samba-rock e descreva quais elementos este ritmo 

musical possui? Se precisar, revisite a atividade anterior. 

  

  

  

 

4- Se possível, acesse: https://youtu.be/AqHTATYkZG8 e tente dançar a música de Jorge Ben 

Jor, um expoente do samba-rock. 

Chove, chuva 

Jorge Ben Jor 

Chove chuva 

Chove sem parar 

 

Chove chuva 

Chove sem parar 

 

Pois eu vou fazer uma prece 

Pra Deus, nosso Senhor 

Pra chuva parar 

De molhar o meu divino amor 

 

Que é muito lindo 

É mais que o infinito 

É puro e belo 

Inocente como a flor 

 

Por favor, chuva ruim 

Não molhe mais 

O meu amor assim 

 

Por favor, chuva ruim 

Não molhe mais 

O meu amor assim 

 

Chove chuva 

Chove sem parar 

Fonte: letras.mus.br acesso em 26/06/2020 

https://youtu.be/AqHTATYkZG8
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01IaZaf1EyXH5Tlxo--Nv-WAPwO-g:1593205730196&q=Jorge+Ben+Jor&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MK4qzzJexMrrlV-UnqrglJqnAGQBAAVAfsAdAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjav-jssaDqAhVJKLkGHVXYDZcQMTAAegQIDhAF

