
Samba

Atualmente já existem muitos estudos acadêmicos que discutem as origens do samba. 
Entre os mais atuais podemos citar o livro de Hermano Viana, “Os mistérios do samba” 
e o livro de Carlos Sandroni, “Feitiço decente”. Todavia, não devemos nos ater muito 
sobre de onde vem o samba. Nos importa mais saber como o samba é entendido hoje em 
dia. É preciso, primeiro, aceitar que, assim como não existe uma única definição aceita 
do que seja música, o mesmo acontece com praticamente todos os gêneros musicais 
existentes. É mais fácil ouvir uma música e dizer que ela é um samba, ou tem influência 
do samba, do que definir o que seja exatamente samba. Portanto, deixemos as definições 
de dicionários para os dicionários. Vamos procurar saber o que os sambistas acreditam 
que seja o samba. E se preparem para encontrar uma penca de definições diferentes, às 
vezes contrastantes, do que seja samba. Muitos irão falar sobre questões de qual o estilo 
é mais autêntico ou mais original. Mas não se enganem, tudo muda e toda tradição foi 
inventada algum dia.

Para se ter uma ideia de como essa discussão sobre autenticidade e pureza no samba não 
é nova, em um breve artigo sobre as origens da música popular brasileira, os autores 
comentam sobre um livro de Francisco Guimarães intitulado “Na Roda de Samba”, 
publicado em 1933.

O livro de Guimarães delimitava um lugar social para o samba 
que  fosse,  ao  mesmo tempo,  garantia  de  uma marca  estética 
indelével: o “morro” surge como um território mítico, lugar da 
“roda” onde se praticava o “verdadeiro” samba. As afirmações 
de Francisco Guimarães tinham um alvo claro: a denúncia da 
indústria fonográfica, que estaria matando o samba autêntico, ao 
usar e abusar do rótulo. A imagem da “roda de samba” voltaria à 
cena  musical  em  vários  momentos  da  história  da  música 
brasileira,  sempre  utilizada  como  imagem  crítica  à 
industrialização  e  à  individualização  da  criação  e  audição 
musicais. A “roda de samba” seria o lugar de uma fala musical 
coletiva,  “pura”,  “espontânea”,  onde  a  criatividade  daquele 
grupo social  que estaria na origem do samba, era recolocada, 
quase  como  um  rito  de  origem.  (NAPOLITANO; 
WASSERMAN, 2000, p. 170)

Portanto, não cabe ao pesquisador nem ao professor de música procurar a música mais 
autêntica, nem a mais original, mas estar aberto para entender qual o estilo de música 
determinado grupo escolheu fazer. Principalmente,  porque existem diversas variantes 
dentro do grande gênero samba. Foram essas diferenças que deram início ao livro do 
Sandroni, por exemplo: 

"o ponto de partida do presente trabalho foi a constatação de 
uma diferença entre estilos violonísticos [de tocar o samba]. (...) 



Ora,  quando  meu  interesse  pela  música  popular  me  levou  a 
escutar gravações de samba em discos 78rpm feitas no Rio de 
Janeiro  a  partir  de  1917,  qual  não  foi  minha  surpresa  ao 
constatar  que os violonistas não empregavam ali  a batida tão 
familiar a mim e aos meus conterrâneos, mas outro modelo de 
acompanhamento.  (...)  Acreditei  que  a  existência  de  duas 
maneiras de acompanhar, designadas por minha sensibilidade de 
violonista como claramente incompatíveis, não podia deixar de 
expressar  uma  divergência  profunda  sobre  o  significado  do 
samba." (2001, p. 13-14) 

Esta  citação  mostra  de  forma  clara  que  o  autor  percebeu  diferenças  na  forma  de 
acompanhar  uma  canção  identificada  como  samba  num  intervalo  de,  pelo  menos, 
cinquenta anos,  entre  as  gravações  ouvidas,  e  seu aprendizado musical.  Ou seja,  as 
formas de se fazer e vivenciar músicas vão se modificando não só em relação ao tempo, 
mas também relação ao local que se executa e ouve um determinado gênero musical.  
Logo, um samba no Rio de Janeiro de 1920, pode ser muito ou ligeiramente diferente de 
um samba no Tocantins no ano de 2013. E não é que exista uma forma correta de se 
tocar samba. Existe, sim, formas diferentes de se fazer samba, com diferenças sutis, ou 
bastante acentuadas. 

Um site sobre a história do carnaval brasileiro, idealizado por Roberto Lapiccirella1, 
cita,  por  exemplo,  23  definições  de  diferentes  estilos  de  samba,  incluindo  estilos 
próximos  como  o  "Samba  de  partido-alto"  e  o  "Samba  de  morro",  e  estilos  bem 
diferentes como o "Samba-enredo" e o "Samba-canção". Mesmo o samba de enredo, 
mais conhecido como o samba executado pelas escolas de samba cariocas,  sofreram 
modificações profundas desde 1930 até os dias atuais. 

Portanto, não se preocupe em classificar e definir o que é samba. Deixe que os músicos 
o façam para você. Lembre que, ao fazer uma etnografia, nós precisamos nos livrar de 
todo o conhecimento pré-estabelecido que já temos sobre qualquer assunto. Mesmo que 
você acredite que já conhece o assunto o suficiente. Você deve fazer mais perguntas do 
que afirmar. Parta do princípio de que você não sabe nada, e que seu entrevistado sabe 
tudo, e por isso você quer aprender com ele. Logo, evite colocar palavras na boca do 
entrevistado. Por exemplo, não pergunte: -Vocês tocam samba? Com essa pergunta você 
já está direcionando a resposta para dizer que eles tocam samba. Pergunte: - Que tipo de 
música vocês tocam. E deixe eles responderem o que quiserem. Só lembrem de seguir o 
roteiro  de  questionamentos  pré-definidos  para  auxiliar  na  compreensão  do  fato 
sociocultural que possibilita o acontecimento musical.

1 http://aochiadobrasileiro.webs.com/AgradecimentosHistoriasEtc/HistoriadoSamba/Historiadosamba.
htm
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