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O Brasil é rico em ritmos musicais. A variedade cultural presente em cada Estado do 

País colabora para uma maior diversidade desses gêneros. No Rio de Janeiro surgiu o 

samba, gênero musical representativo da cultura popular brasileira. Dependendo do 

samba, diversos instrumentos são utilizados, tanto os de corda (violão e cavaquinho) 

quanto os de percussão (pandeiro e chocalho). Conheça as derivações deste estilo:

Dezembro - o mês do samba

Gafieira. É um estilo 

de dança que derivou do maxixe, 

no início do século XX. O principal 

aspecto é a malandragem, 

proteção, elegância e ritmo 

do dançarino frente a sua 

parceira. No momento da dança, 

quem conduz é o homem. 

Inclui o samba-choro, samba 

de breque e sincopado. 

Pagode. Baseando-se 

no samba, os paulistas inventaram 

o pagode em 1873. Este gênero 

consiste em uma reunião de 

amigos com muita dança, música 

e comida. Os ritmistas presentes 

se reuniam para fazer um samba 

lento, enquanto as pessoas 

ensaiavam alguns passos a dois.

Samba-canção. 
Surgiu na década de 1920. Também 

conhecido como “samba de meio 

de ano”, tem um ritmo mais lento 

e músicas mais românticas. Seus 

primeiros compositores foram 

Henrique Vogeler, Heckel Tavares,  

Joubert de Carvalho e Sinhô.

Exaltação. 
Ressalta as maravilhas 

do Brasil com letras 

patrióticas e ufanistas. 

Teve como marco inicial 

“Aquarela do Brasil”, de Ary 

Barroso (1903 - 1964), 

lançada no ano de 1939.

De roda. É a 

variação mais tradicional 

do samba e se originou na 

Bahia, no século XIX. É tocado 

por um conjunto de pandeiro, 

atabaque, berimbau, viola, 

chocalho, canções e palmas. 

O ritmo é uma mistura de 

música, dança, poesia e festa 

que se espalhou pelo Brasil.
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lançada no ano de 1939.

Curiosidades. 

A primeira gravação de uma música chamada de 

samba foi feita em 1916, e se chama “Pelo Telefone”, 

composta por Ernesto dos Santos, o Donga. 


