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SER BRASILEIRO É TER SAMBA NO PÉ? 

 

Quem já não se flagrou balançando o corpo, batendo o pé, ou tamborilando 

com os dedos das mãos sobre uma mesa qualquer, de forma absolutamente 

instintiva? 

Quem já não sentiu uma vontade inexplicada de movimentar o corpo ao 

ouvir o ritmo gostoso da música afro-brasileira, popularmente conhecida como 

“samba”? 

Certamente você já viveu essas sensações da mesma forma que deve ter 

ouvido e expressão “Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da 

cabeça ou doente do pé”. Mas, e daí, você sabe como nasceu o samba, essa 

música afro-brasileira? 

 

Música Afro-brasileira 

 

 É a música de origens negras, cujo componente essencial é a percussão 

rítmica. É a denominação que se convencionou dar a todos os gêneros musicais que 

surgiram ou sofreram influência da cultura dos descendentes dos povos africanos 

em países colonizados com base na mão-de-obra negra escravizada, como foi o 

Brasil. Por ocasião da diáspora africana, as músicas tribais da África foram trazidas 

para o nosso país, onde se mesclaram com outros ritmos europeus e indígenas, 

dando origem a novos gêneros musicais, dentre os quais destaca-se o Samba. 

 

Origens do Samba, o ritmo nacional por excelência  

 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: www.sxc.hu 

O termo Samba, considerado legitimamente banto, tem vários significados:  

* na língua Yorubá, san quer dizer pagar e gbá significa receber; 

* entre os quiocos de Angola, sambar é cabriolar, divertir-se como um cabrito; 

* entre os bacongos de Angola e do Congo, samba é uma espécie de dança em que 

o dançarino bate contra o peito do outro; 

A música brasileira se sustenta em duas 

matrizes culturais africanas, a Yorubana e a 

Conguesa, sendo que a matriz Congo tem no 

Samba sua principal expressão. 

À época da colonização, quando ocorriam 

as festas de coroação dos “Reis do Congo”, 

verdadeiras dramatizações nas quais eram 

representadas as autoridades africanas carregadas 

de simbologias, foi garantida a sobrevivência, em 

terras brasileiras, das tradições e costumes 

africanos. Estes festejos, em que se entronizavam 

“reis da África”, eram marcados por autos teatrais, 

lutas, desafios, embaixadas, por muita dança e 

música, sendo que as letras das cantigas 

executadas eram totalmente permeadas por 

expressões de idiomas africanos, como quicongo e 

quibundo. Foram estas festas, conhecidas como 

Congadas que deram origem aos Maracatus e às 

futuras Escolas de Samba. 

Yorubás ou Nagôs  
Povos que habitavam a 
região do Golfo da 
Guiné, pertencentes ao 
grande grupo Sudanês; 
compreendem vários 
grupos de língua e 
cultura Yorubá. 
 

Quicongo 
Uma das línguas faladas 
pelo povo Banto, em 
Cabinda, Angola e no 
Congo. 
 

Quibundo  
Língua falada pelos 
Bantos em Angola, ao 
norte do rio Cuanza e 
proximidades de 
Luanda. 
 



* na língua quimbundo, o vocábulo semba significa umbigo, origem da umbigada, um 

tipo de dança de roda praticada em Luanda; 

* na região do Prata, , samba é candombe, gênero de música e dança negra da 

região; 

CURIOSIDADES: As Congadas, consideradas as principais manifestações culturais 

herdadas da África, são festas que continuam acontecendo até os dias atuais. Elas 

são também conhecidas como Congados ou Cucumbis, do quibundo Kikumbi que 

significa festa ligada aos ritos de passagem  para a puberdade. 

 

PESQUISA: descubra como e onde ocorrem as Congadas nos dias de hoje. Que 

mudanças podem ser observadas nestas festas? 

DEBATE: discuta com seus colegas e professor: Atualmente existem civilizações 

que praticam rituais de passagem para a puberdade? A música está presente nestes 

ritos? Por quê? 

Parece haver consenso entre os estudiosos que afirmam que o termo samba 

é genuinamente banto. O termo “banto”  refere-se ao tronco lingüístico do grupo 

nígero-congolês que abarca aproximadamente quatrocentos grupos étnicos 

diferentes da África subsaariana.  Agora, conheça parte do legado banto à cultura 

brasileira, especialmente à música brasileira: 

 

Legado Banto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os povos do grande grupo etnolingüístico 

banto legaram à música brasileira as estruturas 

primeiras do samba e de muitas outras 

manifestações musicais afinizadas com o samba 

que têm nomes e/ou coreografias que atestam a 

origem banta, como a massemba ou rebita, popular 

em cidades de Angola. Inúmeros instrumentos 

musicais, como a cuíca ou puíta, o berimbau, o 

reco-reco, o ganzá são também heranças bantas. 

A modalidade tradicional do samba, o 

“partido alto”, tem raízes profundas nos batuques 

festivos do povo angolano.  

Bantos  
Habitantes da África 
Meridional; viviam ao Sul 
dos limites Sudaneses até 
o cabo da Boa Esperança, 
do Atlântico ao Índico. 
 

África Subsaariana 
Região africana ao sul do 
deserto do Saara. 
Constituída de países com 
baixos indicadores sociais. 
 

Nígero Congolês 
Maior tronco lingüístico 
africano tanto em número 
de falantes quanto em área 
geográfica ou número de 
línguas; abarca quase 
todas as línguas da África 
Subsaarina. 
 
 



Nestes batuques eram narrados de forma improvisada episódios amorosos, 

sobrenaturais ou de guerra. A música afro-brasileira tem características estruturais 

que podem ser observadas nas estrofes solo, acompanhadas de refrão coral fixo 

que lembram as toadas de Angola, em que todos cantavam um invariável estribilho, 

acompanhados de batidas de mão cadenciadas.Boa parte do território brasileiro 

testemunhou o samba nascente destas heranças culturais trazidas pelos povos de 

língua banto; é o que se convencionou chamar de samba rural ou samba sertanejo. 

 

PESQUISA:  busque na Internet, jornais, livros ou revistas mais informações sobre o 

tronco lingüístico banto e traga para socializar na aula: 

* que povos pertencem a esse grupo? 

* de que região da África eles foram retirados? 

* para que região brasileira eles foram trazidos? 

 

       Fonte: www.flicker.com/photos 

Num espaço geográfico conhecido como “Pequena África”, espaço sócio-

cultural que ia do morro da Conceição, perto da atual Praça Mauá, até a Cidade 

Nova, hoje região vizinha do sambódromo, no Rio de Janeiro, o samba começa a 

ganhar feições urbanas, através das práticas sociais de uma comunidade baiana. 

Essa comunidade era composta de negros que saíram da Bahia, devido ao declínio 

da exportação do fumo e cacau baianos, em direção ao Rio de Janeiro por ocasião 

da expansão cafeeira neste estado. Entretanto muitos negros desta comunidade 

eram livres e ganhavam a vida na área central e na estiva da zona portuária do Rio 

de Janeiro, devido a sua baixa qualificação profissional. Estes baianos organizavam 

festas nas quais se misturavam o samba rural baiano, batido na palma da mão e no 

pandeiro, com outras formas musicais como o choro,  composto de flauta, 

cavaquinho e violão. Desta mistura, nasce o samba urbano carioca. 

O Rio de Janeiro, já capital da República, recebe por volta de 1898, muitos 

ex-combatentes de Canudos, chegados da Bahia com suas cabrochas, que 

O Samba se transforma  



constituíram uma das primeiras favelas cariocas. Essa população negra trouxe da 

Bahia o movimento, o ritmo, o modo de cantar, enfim o gosto pelas festas ruidosas, 

exóticas e eróticas. Foram esses costumes populares que inspiraram Chiquinha 

Gonzaga a criar a famosa marcha “Ó abre alas”. 

 

TEORIZANDO: O Samba nasce com o estigma de canção popular. As canções 

populares explicitam as intermináveis relações e trocas entre as diferentes formas 

culturais presentes na sociedade brasileira, no início do século XX. 

  

Por volta de 1910, devido a reformas urbanísticas na capital do país, a 

população carente, em sua maioria negra, foi literalmente empurrada para o morro, 

surgindo aí as primeiras organizações de músicos, cantadores, como forma de 

legitimar a produção cultural das comunidades negras cariocas. Esses núcleos, mais 

tarde chamados Escolas de Samba dinamizaram o samba no Rio de Janeiro. 

Referindo-se a esse período, afirmou Mário de Andrade “a música popular brasileira 

é a mais completa, mais totalmente nacional, a mais forte criação de nossa raça até 

agora”. 

É de 1917 a notícia do primeiro Samba gravado. Donga foi o intérprete e o 

compositor de “Pelo telefone”.  Conheça a letra: 

O chefe da folia pelo telefone manda lhe 
avisar 

Que com alegria não se questione para se 
brincar 

O chefe da polícia pelo telefone manda lhe 
avisar 

Que na Carioca tem uma roleta para se 
brincar 

 Ai, ai, ai, 
 Deixa as mágoas para trás ó rapaz 

 Ai, ai, ai, 
 Fica triste se é capaz, e verás 

Tomara que tu apanhes 
Pra nunca mais fazer isso 

 

 
 

Tirar o amor dos outros 
E depois fazer feitiço 

Ai se a rolinha (Sinhô, sinhô) 
Se embaraçou (Sinhô, sinhô) 

É que a avezinha (Sinhô, sinhô) 
Nunca sambou (Sinhô, sinhô) 

Porque este samba (Sinhô, sinhô) 
De arrepiar (Sinhô, sinhô) 

Põe perna bamba (Sinhô, sinhô) 
E faz chorar 

 

Na década de 1920, em meio a diversas músicas, inclusive o samba, se 

debatia a questão da identidade brasileira através da imprensa, do teatro de revista, 

do circo e havia por parte desses meios de comunicação a exigência de ritmos 

sincopados, dançáveis, o que pode explicar o sucesso do samba, apesar desse 

gênero musical ainda ser entendido por muita gente, como música marginal. 



O período que segue foi marcado pela introdução do surdo e da cuíca, até 

então não utilizados, como uma adequação do samba aos desfiles de Carnaval. É a 

década de 1930, com a popularização do rádio e consequentemente do samba, que 

evidencia o trabalho de Noel Rosa, considerado o responsável pela união do samba 

do morro com o samba do asfalto. Neste período, o samba ganha status de “música 

oficial do Brasil”, no governo de Getúlio Vargas. 

Nas décadas seguintes, este gênero musical sofreu diversas transformações 

e foi exaltado por inúmeros intérpretes. De samba-canção ao atual Samba-Reggae, 

passando pela Bossa Nova e pelo popular Pagode, o samba mostrou sua 

versatilidade ao se renovar, ao incluir novos instrumentos, enfim ao se adequar aos 

diferentes tempos e gostos do povo brasileiro. 

 

 

CURIOSIDADE: atualmente o samba é um dos gêneros musicais mais populares no 

Japão. Nelson Sargento, Monarco, Wilson Moreira são alguns dos músicos que 

produzem samba para os japoneses. 

 

 

PESQUISA: Há vários tipos de Samba, os mais conhecidos são: samba comum, 

partido-alto, pagode, samba-exaltação, bossa nova, samba-reggae. Para realização 

desta atividade, a turma pode ser dividida em grupos e cada um deles pesquisará 

sobre um desses sub-gêneros musicais. Na seqüência os grupos apresentarão para 

a classe as características de cada tipo de Samba. Você pode escolher uma canção 

que represente o subgênero pesquisado para apresentar pra turma, ilustrando sua 

apresentação; 

 

Carnaval, a festa do Samba 

Todos os anos, as redes de TV, as revistas e as rádios bombardeiam as 

casas brasileiras com sons e imagens da maior festa nacional, o Carnaval. Desde a 

década de 1930, quando se oficializou o concurso entre as Escolas de Samba,  

ouve-se uma série interminável de sambas-enredo. O samba-enredo é uma 

modalidade de Samba, cuja letra e melodia fazem uma narrativa sobre um 

determinado tema escolhido como enredo de uma Escola de Samba. Os sambas-



enredo têm exaltado personagens e fatos históricos, na maioria das vezes pelo viés 

da classe dominante, marcados por abordagens nostálgicas e ufanistas. 

A partir dos anos 1960, observou-se uma seqüência de sambas-enredo que 

focalizaram personagens e grupos sociais considerados de resistência, como 

Palmares, Chica da Silva, Aleijadinho, Chico Rei...  Muitos sambas-enredo, 

evidenciaram diretamente a África ou o cotidiano dos negros no Brasil, como Navio 

Negreiro (Vila Isabel, 1948, e Salgueiro, 1957), Quilombo dos Palmares (Salgueiro, 

1960, Viradouro, 1970, Unidos de Padre Miguel,1984), divulgando a riqueza das 

tradições africanas que foram apropriadas pelo povo brasileiro. 

Essa tendência acentuou-se nos anos 1980, com a reafirmação da negritude 

que acaba criando uma nova estética que exaltou publicamente a beleza negra e os 

heróis afro-brasileiros. Ao mesmo tempo em que esses grupos, conhecidos como 

“blocos afro”, reafricanizavam o Carnaval carioca, denunciavam a discriminação e 

pobreza sofridas pelos negros. É interessante notar que essa prática carnavalesca 

tornou possível alguns projetos estéticos-políticos que levam à recuperação e 

valorização da cultura africana e afro-brasileira. 

 

PESQUISA: Os anos 80 foram marcados pelos movimentos de reivindicação dos 

direitos dos negros. Procure em jornais, revistas ou na Internet alguma notícia sobre 

as conquistas do Movimento Negro e apresente para sua turma. 

ATIVIDADE : Agora você vai acompanhar um dos sambas-enredo, de 1989, da 

Imperatriz Leopoldinense, através do qual se pode fazer uma leitura da história da 

Abolição. 

 LIBERDADE, LIBERDADE! ABRE AS ASAS SOBRE NÓS! 

Liberdade!, Liberdade! 

Abre as asas sobre nós 

E que a voz da igualdade 

Seja sempre a nossa voz, mas eu digo que vem 

Era fidalguia e por isso que surgem 

Surgem os tamborins, vem emoção 

A bateria vem, no pique da canção 

E a nobreza enfeita o luxo do salão, vem viver 

Vem viver o sonho que sonhei 

Ao longe faz-se ouvir 

Tem verde e branco por aí 

Vem, vem reviver comigo amor 

O centenário em poesia 

Nesta pátria mãe querida 

O império decadente, muito rico incoerente 

Pra Isabel a heroína, que assinou a lei divina 

Negro dançou, comemorou, o fim da sina 

Na noite quinze e reluzente 

Com a bravura, finalmente 

O Marechal que proclamou foi presidente 

Liberdade!, Liberdade! 

Abre as asas sobre nós 



Brilhando na Sapucaí e da guerra 

Da guerra nunca mais 

Esqueceremos do patrono, o duque imortal 

A imigração floriu, de cultura o Brasil 

A música encanta, e o povo canta assim e da 

princesa 

E que a voz da igualdade 

Seja sempre a nossa voz,  

Liberdade!, Liberdade! 

Abre as asas sobre nós 

E que a voz da igualdade 

 

ATIVIDADE : Depois de ouvir o Samba, reúna-se com seus colegas e discutam 

sobre o teor do samba-enredo apresentado. Procurem verificar como esta música 

serviu de instrumento para socializar idéias. Registrem que idéias seriam estas e a 

quem elas interessavam. 

PESQUISA: Procure outro samba-enredo que apresente em sua letra o contra-ponto 

deste que você acabou de analisar, ou seja, encontre um enredo que privilegie os 

grupos dominados e exalte sua resistência política e cultural. 

 

Ao ouvir um samba em qualquer de suas variações, provavelmente você 

identifica o gênero musical sincopado, plenamente reconhecível, por ser apropriado 

para a dança.  

  

 

 

 

 

 

 

Para Muniz Sodré, o samba é, pelo sincopado que lhe é característico, mais 

que um gênero puro, um gênero síntese resultante da fusão de elementos musicais 

negros baseados na síncopa como princípio estruturador básico. 

A síncopa é entendida como um deslocamento do tempo que provoca um 

deslocamento do corpo, na medida em que o corpo por ela provocado, dança. 

 

ATIVIDADE : convide seus colegas para a prática de uma “roda de samba”, 

utilizando para produzir os sons os objetos disponíveis na sala de aula. Exercite seu 

talento, numa tentativa de sincopar os sons. Depois esta prática poderá ser 

O núcleo de sincopação é um 

importante elemento musical cultural, pois 

identifica o samba mesmo depois deste 

gênero ter sofrido tantas modificações 

impostas pela indústria fonográfica, ao longo 

das décadas. 

Síncopa: termo musical 
que significa 

deslocamento rítmico; é o 
efeito produzido pelo 

prolongamento do som de 
uma nota, fundamental 

nos ritmos afro-
americanos. 



ampliada e aperfeiçoada com o uso de outros instrumentos, como a caixa de 

fósforos, por exemplo, e você poderá apresentar para toda a  Escola.  

 

Historiografia do samba 

Há algum tempo se debate sobre as influências que a música pode exercer 

na sociedade. Sócrates, na antiguidade já diferenciava modos musicais em 

energéticos, depressivos e excitantes. Durante a Idade Média, a produção musical 

foi privilégio da Igreja. Entretanto, a partir do século XX, tem início o debate em torno 

da arte em geral, incluindo-se potencialmente a música, por considerarem-se as 

implicações estéticas e ideológicas da canção no imaginário popular. Conheça o que 

pensam alguns estudiosos da música popular brasileira, ou afro-brasileira: 

*José Ramos Tinhorão analisa a história do samba, buscando marcas de 

brasilidade, suas origens autênticas,  articulando-as à base social, isto é, aos grupos 

negros e pobres. Para esse autor, a internacionalização da música, imposta pela 

indústria cultural levaria à perda de referenciais culturais nacionais. 

 

* Muniz Sodré enfatiza a importância do negro na formação do samba como uma 

das formas de resistência cultural ao modo de produção dominante. Ele caracteriza 

o samba como um movimento de continuidade e afirmação de valores culturais 

negros, com uma cultura alternativa, não oficial. Afirma que a comercialização do 

samba na década de 1920 pulverizou seu lugar social. 

 

*Ana Maria Rodrigues defende que a sociedade branca dominante agiu eficazmente 

através da ideologia da democracia racial usurpando festividades afro-brasileiras, o 

que enfraqueceu o caráter étnico das associações negras carnavalescas que tinham 

o Samba como elemento central, impedindo que elas alavancassem a construção da 

consciência negra. 

 

*José Miguel Wisnik afirma que a política cultural dos anos 30 levou o samba ao 

prestígio e reconhecimento pelas elites. Segundo Wisnik, havia um projeto nacional 

que criou um simulacro de identidade que permitiu a incorporação do sujeito do 

samba, desse “cidadão precário”, atendendo as forças do mercado. O samba passa 

a ser o gênero matriz da identidade musical brasileira. 

 



*Hermano Viana: seu trabalho focaliza o processo pelo qual o Samba passou de 

música marginal à música brasileira, concomitantemente com o processo de 

mudança pelo qual passou a questão da mestiçagem: de raiz de todos os males 

brasileiros à definidora da identidade nacional. Em outras palavras, se alteram os 

parâmetros pelos quais se pensa a nação e o Samba tem lugar privilegiado nestes 

processos. Este autor não aceita a tese de que o Samba seja patrimônio cultural 

exclusivamente negro, afirmando que as elites intelectuais sempre estiveram atentas 

aos sons das ruas e morros. 

 

 

ATIVIDADE : Você deve ter percebido algumas variações na historiografia sobre 

nossa música. Depois de analisar o que defendem os diversos autores, compare 

dois deles, SODRÉ e RODRIGUES e discuta com seu grupo, posicionando-se e 

justificando sua escolha. 

 

Certamente você observou nas teses dos estudiosos da música brasileira a 

presença de alguns conceitos como brasilidade e identidade brasileira.  

Os pesquisadores são unânimes em afirmar a viabilidade de se estudar o 

Samba como uma importante manifestação artística que se constitui num campo 

privilegiado para o debate sobre a definição da identidade brasileira. 

 

Os usos sociais do samba 

Os textos gerados pelas composições musicais contêm mecanismos que 

podem induzir as pessoas a se identificar com determinadas opiniões, atitudes e 

comportamentos. Desde as primeiras décadas do século XX, inúmeros sambas vêm 

sendo cantados possibilitando que a população afro-descendente se auto 

represente. Canções foram produzidas colocando a afro-descendência em 

destaque, contribuindo para formar categorias identitárias constituintes da nação 

brasileira, apesar do distanciamento entre  realidade e igualdade racial. 

Folheando a história do Brasil, encontramos Aquarela do Brasil, escrita em 

1939, por Ary Barroso, criador do gênero samba-exaltação, composição ufanista que 

marca  a   produção musical brasileira, durante o Estado Novo. 



Brasil, meu Brasil brasileiro  
Meu mulato inzoneiro  
Vou cantar-te nos meus versos  
O Brasil, samba que dá  
Bamboleio que faz gingar  
O Brasil do meu amor  
Terra de Nosso Senhor (...) 
Abre a cortina do passado  
Tira a mãe preta do serrado  
Bota o Rei-Congo no congado  
Brasil, pra mim  
Deixa cantar de novo o trovador  
A merencória luz da lua  
Toda a canção do meu amor  
Quero ver essa dona caminhando  
Pelos salões arrastando  
O seu vestido rendado (...) 
 

Brasil, terra boa e gostosa  
Da morena sestrosa  
De olhar indiscreto  
O Brasil, samba que dá  
Bamboleio que faz gingar  
O Brasil do meu amor  
Terra de Nosso Senhor (...) 
Esse coqueiro que dá coco  
Onde amarro a minha rede  
Nas noites claras de luar  
Brasil, pra mim  
Ah ouve essas fontes murmurantes  
Aonde eu mato a minha sede  
E onde a lua vem brincar  
Ah esse Brasil lindo e trigueiro  
É o meu Brasil brasileiro  
Terra de samba e pandeiro  
Brasil, pra mim, pra mim, Brasil  

 

Trinta anos depois, Martinho da Vila lança o primeiro disco de sua carreira; 

em plena ditadura militar, um de seus sambas reforçava o ideário da democracia 

racial. Trata-se da música Brasil Mulato, lançada em 1969. Leia o fragmento: 

Pretinha, procure um branco 

Porque é hora de completa integração 

Branquinha, namore um preto 

Faça com ele a sua miscigenação 

(...) 

Que será lindo o meu Brasil de amanhã 

Mulato forte, pulso firme e mente sã 

 

 

(...) 

Mentalidade vai mudar de fato 

O meu Brasil então será mulato 

 

 

Considerando peças musicais como caminhos para conhecimento de 

projetos e sonhos de uma população, bem como suas críticas às desigualdades 

sociais e raciais, pode-se analisar a música “Vocês conhecem Zumbi?” de Alexandre 

Pires. Leia alguns de seus versos: 

Luta negro, pra ter respeito 
Liberdade Liberdade!  
 
É vocês conhecem Zumbi  
Então diz aí, diga aqui, diga em todo lugar  
Fala do Zumbi, na escola... Pátria sem memória  
Tá só ti ti ti no bla bla bla  
Ignora o seu talento, o sofrimento e o gosto da 
vitória  
Fala aí pro seu guri  

Num bate papo, conta essa historia  
Daí fala pro rebento, fala de Zumbi  
Da verdade da luta do negro pela igualdade  
O respeito a amizade  
Grita, grita!  
Liberdade, Liberdade!  
 
Ele foi o herói!  

 



DEBATE : Depois de ouvir e analisar essas composições, discuta com seu grupo e 
professor: Considerando três momentos da história do Brasil _ década de 1930, 
governo Vargas, década de 1960/70, governos militares e década de1990- procure 
caracterizar cada um deles, relacionando-os à ideologia da democracia racial, do 
branqueamento da população e às políticas de ações afirmativas. 

ATIVIDADE : Produza um texto, organizando as principais idéias presentes no 
debate. Conclua seu texto com sua resposta  à pergunta : O que é ser brasileiro? 
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Pareceres dos Professores Colaboradores : 
 
Rogério Schnell  - professor PDE/titulado - História - RG 3.989.972-8   fone (42) 
3252-3634 
O folhas em questão aborda de forma bastante minunciosa e abragente o que se 
propos a trabalhar a partir do tema relativo a cultura afro-brasileira. 
Vem a preencher uma lacuna muito grande da falta de preparo dos professores de 
história e até de outras disciplinas em relação a cultura afro-brasileira, a autora vem 
demonstrando ao longo do trabalho que não só o samba mas grande parte da 
música brasileira tem como uma de suas raízes a música africana. 
O material ora analisado se constitui em referecnial teórico e até de sugestão de 
aula a ser trabalhada pelos professores. 
Numa abordagem clara e abragente a autora cumpre plenamente o que se propos 
no início: levar os alunos numa viagem pela cultura afro-brasileira, sempre 
provocando o discente a buscar maiores informações, com sugestões de atividades 
e de pesquisa abragente e pertinente ao tema ora proposto. 
Da mesma forma o conteúdo do folhas em questão vem de encontro asa 
orientações de conteúdos de história para o ensino médio e de sua articulação com 
as demais disciplinas. 
 
 
 
 
 
Maria Lúcia Krevey  – professora PDE –Língua Portuguesa – RG 4266635-1  fone 
(42)9125 0204 
 
  O material didático acima está de acordo com as Diretrizes Curriculares do Ensino 
do Estado do Paraná. O conteúdo está bem estruturado e mantém uma constante 
preocupação com a qualidade/diversidade de suas atividades, visando fornecer 
adequado suporte à aprendizagem de nossos alunos. 
 
 
 
 
Jeanine Mafra Migliorini  – professora da rede – Artes – RG 6067065-0 
fone(42)3225 5578 
O material didático apresentado possui muita relevância para o público-alvo. Aborda 
temática de grande importância na formação estudantil. As atividades propostas 
possuem uma execução possível, além de estimular a pesquisa e a busca dos 
alunos por novas respostas. Estudar o samba interdisciplinarmente possibilita 
inúmeras abordagens, além de apresentá-lo como música, como representante de 
uma identidade nacional, ainda é possível complementar esse cenário com o estudo 
de sua visualidade, como é composta a sua identidade visual, a teatralização de 
suas performances, o samba enquanto dança, quer seja nas escolas de samba quer 
seja nas rodas de samba. Este material oferece uma oportunidade de abranger 
diferentes linguagens artísticas além das demais disciplinas envolvidas no plano. É o 
despertar para um leque de possibilidades de estudo. 
 


