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Legenda: em vermelho são as minhas conclusões. 

p. 25/26 – Cláudia Matos tem por objetivo nesse artigo mostrar que através da criação e 

afirmação da tendência "samba - malandro", no início do século XX, acabou por constituir uma 

identidade de um grupo social e a construção de uma cultura própria deste grupo.  O caminho que a 

autora percorre, inicialmente, para caracterizar o lugar social desse grupo, é através da comparação 

entre o Choro e o Samba. O primeiro identificado coma a "classe média branca", enquanto o segundo 

com negros e mestiços, pobres. 

p. 28 – Para demonstrar que o samba era uma expressão cultural, de um grupo social que 

constituía uma identidade,Matos vai identificar o espaço onde se praticava o samba e o papel que ele 

representava, este seria o morro. Buscando a relação entre o morro/favela e samba, ela vai concluir que 

ambos obtiveram um reconhecimento e um crescimento quase que em paralelo, por isso foram 

associados.  

p.30 – A identificação do morro com um espaço que comportava um público que o samba 

atingia, negros, mestiços e pobres se dava na medida em que construíam coletivamente, manifestações 

culturais próprias, como expressão da sua vivência, que acabavam por fortalecer e unir o meio social. O 

fragmento a seguir pode ser mais esclarecedor: “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 a necessidade de cultivar e preservar inteiramente 
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manifestações culturais próprias à etnia negra, uma das quais é o samba”. 

Diante do que foi exposto é possível perceber que a autora, nesse primeiro momento, 

buscou alcançou seu primeiro objetivo, constituir a identidade do grupo social que era identificado ao 

samba. No segundo momento, ela vai tentar entender a visão de mundo deste grupo social, para 

demonstrar a existência de uma cultura própria formada por esse grupo.  

p.31/32 – Um outro significado do samba seria associado ao lazer e a brincadeira. O 

proletariado é destacado, pois este é um grupo que mostra mais claramente diferença social, política e 

cultural existente na sociedade, além da própria identificação com o samba nos cantos de trabalho, por 

exemplo. Então o samba era uma forma de lazer e de exercer a liberdade, em oposição ao desprazer, a 

opressão e aos valores da "ideologia do poder". Assim, as letras de música, são expressivas desta 

tensão e também do "processo de questionamento e descoroamento dos valores burgueses", como o 

capital, trabalho. O sambista se identificava a uma vivência comum, mas condições sociais, imposição 

do trabalho, perseguição policial, sendo este inserido no grupo social caracterizado, constituindo 

valores próprios. 

p.34 – Quando a partir da década de 30 as escolas de samba "descem o morro"  passando a 

atingir um público diferente e diverso, se transformando num "mercado de consumo cultural", os 

sambistas começam a lutar para preservar o samba como forma da expressão política, social, cultural 

de um grupo que constituía uma identidade. 

O samba era então a expressão de um determinado grupo social, da sua visão de mundo, da 

sua cultura e do lugar que ocupavam numa sociedade que os excluía socialmente e politicamente. Mas 

também, uma das formas que se formava a identidade desse grupo, ou seja, por meio do samba havia a 

identificação de experiências vividas e compartilhadas permitindo assim a sua identidade de classe. 


