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Introdução 

 

 A referência, numa aula de História do Brasil, a uma suposta alteração que o 

compositor Wilson Batista teria feito, por pressão da política disciplinadora do Estado novo, 

na letra do samba “O Bonde de São Januário” trocando o verso “O Bonde São Januário leva 

mais um sócio otário, só eu não vou trabalhar” por “... leva mais um operário, sou eu que vou 

trabalhar” foi o ponto de partida para a escolha do tema do presente trabalho: as noções de 

malandragem e trabalho durante o período do governo de Getúlio Vargas correspondente ao 

Estado Novo.   

Durante a ditadura estado-novista vigorava, em nosso país, uma extremamente fértil 

fase de criação musical, denominada “Era do Rádio”.  Curiosamente a passagem de Vargas 

pelo cenário político brasileiro também nomeou uma era: “A Era Vargas”. As relações entre 

estas duas “eras”, as mudanças e permanências sobre as obras e a identidade “malandra” dos 

sambistas diante da tentativa de imposição de uma ética do trabalho a estes criadores pela 

ideologia política do Estado Novo delimitarão nosso estudo. 

A malandragem, que até então mantinha laços estreitos com a música popular no Brasil 

e com a qual muitos sambistas eram identificados, não era vista com bons olhos pelo aparelho 

repressivo da época. Diversos sambas cujas letras não se identificavam com o então 

direcionamento político estatal foram censurados pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda - DIP, órgão encarregado de fortalecer a imagem paternalista de Getúlio Vargas e 

difundir a política cultural do Estado Novo na qual prevaleciam os ideais de exaltação do 

trabalho. 

A fim de atender aos anseios da intelectualidade oficial, durante esse período o samba 

ganhou um caráter didático, uma espécie de “elitização” ou um “embranquecimento”: os 

sambas malandros considerados, por muitos, como formas de resistência das classes menos 

favorecidas, haja vista a carga de crítica social presente em suas letras, perderam espaço para 

aqueles que cantavam “a história dos vencedores”.   

 Pretendemos aqui refletir, com base na historiografia sobre o tema, até que ponto as 

classes populares se enquadraram e reproduziram o discurso do Estado Novo e quais as 

mudanças e permanências observadas na postura dos sambistas da época, refletidas em suas 

composições. 
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 No primeiro capítulo apresentamos a política cultural elaborada e desenvolvida pelo 

Estado Novo enfocando os conceitos norteadores dessa produção cultural e sua intervenção na 

cultura popular. Neste capítulo pretendemos incluir a análise de como o desenvolvimento de 

uma ética do trabalho foi inserida na produção musical e artística da época seguindo as 

diretrizes da política cultural posta em prática pelo governo Vargas. Tal ética trabalhista 

andaria na contramão da idéia de malandragem louvada e cantada, até então, pelos sambistas. 

 A seguir, no capítulo 2, colocamos o malandro na berlinda através de uma 

contextualização dos artistas eleitos para o estudo. Abordamos a formação da malandragem 

desde os antecessores dos malandros: os capoeiras. Aqui ressaltamos, também, a construção 

de uma identidade malandra, além de entrarmos na discussão sobre os sambas malandros, a 

vertente do samba que cristalizou o binômio samba/malandragem. 

 Por fim, no terceiro e último capítulo, ressaltamos inicialmente a construção do samba 

como símbolo de brasilidade e de identidade nacional. A seguir, apresentamos um 

contraponto entre os sambas que, no período estado-novista, abordaram positivamente o 

trabalhador e aqueles que representaram a resistência do malandro. Foram analisadas as 

temáticas abordadas nos sambas de períodos anteriores e posteriores ao Estado Novo a fim de 

constatar as mudanças e permanências ocorridas. Foram abordados, também, o 

enquadramento do malandro, assim como as dissimulações, as táticas desenvolvidas pelos 

sambistas para driblar a censura e a repressão do governo.  

Conferimos uma atenção especial, no último tópico, às mudanças observadas no 

discurso malandro no período posterior ao Estado Novo. Mudanças estas que não 

corresponderiam à continuação do alinhamento com a valorização do trabalho e, sim, uma 

conscientização dos malandros refletida em sambas que passam a carregar considerável carga 

de crítica social.   
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Capítulo I - A Política Cultural do Estado Novo 

 

1.1. O Estado Novo e o coro de uma nota só 

 

Neste capítulo abordaremos os mecanismos com os quais o Estado Novo construiu um 

imaginário social centrado na valorização da ética trabalhista. Utilizamos o conceito de 

imaginário na acepção defendida por Pesavento (2008), ou seja, “um sistema de idéias e 

imagens de representação coletiva que os homens constroem através da história para dar 

significado às coisas” (p. 13). 

  Através dessa análise, buscamos perceber como este imaginário influenciou os 

sambistas, criadores de uma música popular urbana – oriunda principalmente da cidade do 

Rio de janeiro - que invadiu o mundo do disco e do rádio, a partir dos anos 1930, e que foi 

absorvida pelo mercado musical. 

Tal período corresponde aquele no qual o samba adquire, após um ciclo de 

formatações em sua estrutura, sua feição mais atual trazendo consigo uma nova identidade 

rítmica, cultural e comercial. Nesta fase apresentaram-se as condições para o samba se 

transformar na música nacional por excelência. Conforme analisa Vianna: 

 

 “Nada mais propício para o samba carioca, mais tarde tido como brasileiro, 

finalmente se definir como estilo musical. Em sua própria cidade, já havia as 

rádios, as gravadoras e o interesse político que facilitariam (...) sua adoção 

como nova moda em qualquer cidade brasileira” (1995, p. 110). 

 

O governo Vargas não ficou de olhos fechados a este fenômeno. Foi grande seu 

interesse pelo samba e o aparelho governamental envolveu-se de maneira significativa em um 

processo de valorização do samba que, enfim, ia descendo do morro e ganhando o asfalto. 

Vianna enfatiza (1995, p. 127) que “a vitória do samba era também a vitória de um projeto de 

nacionalização e modernização da sociedade brasileira”. O elogio ideológico da mestiçagem 

nacional promovido pelo Estado Novo consolidaria um ritmo nacional e daí em diante, no 

campo da música popular, o Brasil tem sido a Terra do Samba.  
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O projeto político–ideológico do Estado Novo que enaltecia a disciplina no mundo do 

trabalho, no entanto, não era compatível com a tradição que até então o samba trazia de 

exaltação à malandragem, por isso desenvolveu-se a preocupação em capturar os sambistas 

“na rede do culto ao trabalho” (Paranhos, 2005, p. 112). A reflexão sobre os resultados desta 

proposta governamental de impor um coro uníssono no mundo do samba, as mudanças e 

permanências na postura dos sambistas, estão entre as principais pretensões do presente 

trabalho.       

 

1.2. A construção da ética trabalhista 

 

No Estado Novo houve um processo de montagem do cidadão-trabalhador. Neste 

período observou-se o esforço do governo sob o comando de Getúlio Vargas no sentido de 

empreender a construção de um imaginário social sobre o trabalho e o trabalhador brasileiro. 

Criou-se, assim, uma mentalidade na qual a medida de avaliação do valor social dos 

indivíduos era constituída pelo trabalho. Gomes (2005) ressalta que, segundo estes preceitos, 

só o trabalho podia ser o “princípio orientador” de um verdadeiro Estado “administrador do 

bem comum”. Esta autora, recorrendo a Severino Sombra, ressalta a concepção totalista do 

trabalho, segundo a qual a valorização do trabalho não distinguia entre atividades manuais e 

intelectuais. Todos aqueles que contribuíam com o valor social do seu trabalho deveriam ser 

valorizados. Daí o Estado Novo considerar o enfrentamento da questão social não como uma 

questão apenas operária, mas de todas as classes. 

 Gomes (1999) define os anos 1930 e 1940 como “revolucionários” na medida em que, 

foi neste período, se construiu a legislação trabalhista no Brasil, assim como se observou os 

preceitos de uma ideologia política de valorização do trabalho e do papel do trabalhador. A 

promoção do valor do trabalho também podia ser considerada como o eixo centralizador de 

toda uma estratégia político-ideológica de combate à pobreza. Recorrendo as palavras desta 

autora: 

 

“Promover o homem brasileiro, defender o desenvolvimento econômico e a 

paz social do país eram objetivos que unificavam em uma mesma e grande 

meta: transformar o homem em cidadão/trabalhador, responsável por sua 
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riqueza individual e também pela riqueza do conjunto da nação”. (Gomes, 

1999, p.55)  

 

O esforço do regime era no sentido de produzir uma identidade social e política para o 

trabalhador num país que foi escravista por quatro séculos e onde o ato de trabalhar com 

riqueza e cidadania sempre estivera ausente. O discurso estado-novista pregava a 

“humanização” do trabalho - a recuperação do valor social deste. O trabalho seria civilizador, 

despido de seu conteúdo negativo que o caracterizava como castigo ou desonra. Por outro 

lado, era diretamente relacionado à ascensão social. 

Gomes caracteriza o contrato político envolvendo trabalhadores e Estado como uma 

legítima adesão daqueles a este e não como uma mera submissão à força do Estado. Os 

discursos dos propagadores do regime ressaltavam tanto as virtudes excepcionais de Getúlio, 

o “pai dos pobres”, como as qualidades do cidadão brasileiro e sua dedicação ao trabalho.  

A autora discorre sobre o que é caracterizado como o “mito da doação”: o presidente 

doou a legislação social o que, por consequência, instaurou a obrigatoriedade de 

reconhecimento do povo traduzida em sua dedicação e abnegação pelo trabalho. Aqui, Gomes 

desenvolve a premissa de que o pacto social que se estabeleceu entre Estado e classes 

trabalhadoras no Brasil durante o Estado Novo se fundou na noção de doação/reciprocidade. 

São, então, perfilados exemplos no sentido de demonstrar que o esforço conjunto 

desenvolvido pelos trabalhadores e pelo presidente traria como resultado a harmonia social. 

Outro aspecto interessante destacado na análise de Gomes é a correlação feita, pela 

ideologia do Estado Novo, entre trabalho, riqueza e propriedade privada. Só o trabalho 

justificaria a propriedade dos bens. Riqueza e propriedades possuiriam uma dimensão, mas, e 

este ponto é fundamental, limitada pelos interesses comuns da sociedade. Estes limites seriam 

definidos pelo Estado “administrador do bem comum”. 

A autora nos ensina que, de acordo com a ideologia estadonovista da época, as 

dificuldades e a pobreza do trabalhador não deveriam ser associadas a falhas morais. Estas 

eram exclusivas, conforme vimos, daqueles à margem do trabalho e excluídos do contrato 

político, nos quais se incluem os sambistas “malandros” que iremos estudar. No entanto, com 

a intervenção do poder público regulando as condições estruturais do sistema socioeconômico 

e resolvendo possíveis entraves, aqueles que aderiam de forma não contestatória ao trabalho 

teriam a ascensão social garantida. Gomes ressalta que, a partir do Estado Novo, originou-se, 
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no Brasil, uma “mitologia” do trabalhador e do trabalho como fonte de “riqueza, felicidade e 

ordem social” baseada na relação entre o homem do povo e o Estado. 

 

1.3. Corporativismo e controle das liberdades políticas 

 

A questão das políticas sociais na Era Vargas é muito bem analisada por D´Araujo 

(2003). Neste trabalho a autora nos explica que, apesar de não ter brotado ali a iniciativa 

estatal no tocante à legislação trabalhista e previdenciária, foi no período em tela que nasceu 

efetivamente uma nova forma de regulação das relações capital-trabalho. A análise de 

D´Araujo enfatiza a coincidência do desenrolar desta legislação com a passagem da economia 

brasileira do tipo predominantemente rural para a do tipo urbano-industrial, dentro de uma 

política desenvolvimentista orientada por um Estado apoiado no corporativismo. 

O modelo sindical construído após 1930 teve como objeto o controle social no sentido 

de construir um país harmonioso e pacífico. Segundo a autora, os sindicatos foram, por um 

lado, reconhecidos pelo Estado Novo como instrumentos de organização da classe 

trabalhadora e, por outro lado, proibidos de atuarem como instrumentos de reivindicações e 

mobilizações da classe trabalhadora. 

Ponto importante na análise de Maria Celina D´Araújo é a questão do controle do 

governo durante a ditadura estadonovista sobre as liberdades políticas dos trabalhadores. O 

esforço deste governo em ofuscar uma tradição organizativa e reivindicativa dos trabalhadores 

propagando a idéia de outorga da legislação trabalhista por um Estado protetor teria razões 

políticas. Com o intervencionismo estatal no mundo do trabalho viria também o fim da 

autonomia sindical, assim como de qualquer manifestação política ou ideológica.  

 Este controle estatal sobre o sindicato inaugurado em 1930 intensificou-se com o 

Estado Novo. O sindicato, segundo a autora, “continuava como uma figura de direito público, 

afeita a servir aos interesses públicos e coletivos e não ao grupo particular que representava. 

Nascia e vivia à sombra do Estado, sua origem e extinção eram decisões estatais” (2003, p. 

04) 

As iniciativas do governo Vargas na área trabalhista eram anunciadas com celebração. 

O governo tinha a prática de efetuar grandes festas cívicas a fim de celebrar datas que 
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enaltecessem o país e seu líder, o presidente Getúlio Vargas. O anúncio da criação do salário 

mínimo em 1940, por exemplo, foi feito no dia do trabalhador com uma festividade cívica 

realizada no estádio do Vasco da Gama. São inegáveis as perspectivas de valorização 

alcançadas pelo trabalhador na Era Vargas. A autora destaca positivamente, também, a 

criação da Justiça do Trabalho, da carteira de trabalho, de Institutos de Aposentadoria e 

Pensões, embora assinale que este modelo “criou várias categorias de brasileiros, criou 

privilégios e exclusões, deixou intocada a questão da terra e dos direitos rurais” (2003, p. 06).  

É fundamental a ressalva feita por D´Araujo ao fato de Vargas ter reconhecido os 

trabalhadores, através dos sindicatos, porém ignorando suas liberdades políticas. A autora 

destaca que: 

  

“... democracias só existem como tal apenas quando reconhecem que os 

trabalhadores organizados são agentes políticos, legítimos e imprescindíveis. 

E que essa organização vai além do sindicato e se estende pelos partidos e 

pela representação no Congresso, através de eleições livres” (D`Araújo, 

2003, p.07). 

 

1.4. A propaganda política do Estado novo 

 

Apontando para o esforço educativo do Estado Novo, é importante ressaltar que, entre 

outros elementos, ele englobava uma dimensão cultural de valorização e preocupação com a 

cultura nacional, particularmente a arte popular, categoria na qual estavam incluídos os 

sambistas cuja produção focalizaremos neste trabalho. O regime reconhecia o valor e o poder 

de sugestão da música popular. Esta consciência da música popular e do rádio como valiosos 

instrumentos de propaganda política era traduzida na ação do DIP que controlava tudo que se 

relacionava com a música popular, incluídos o carnaval e os desfiles das escolas de samba. 

Em A invenção do trabalhismo (2005), clássico da literatura política que aborda os 

mecanismos do governo Vargas durante a ditadura do Estado Novo, a mesma Ângela de 

Castro Gomes faz um minucioso estudo sobre a propaganda doutrinária contida nos discursos 

do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Marcondes Filho, a partir de 1942. Neste ano, 

o Ministro passou a utilizar um horário semanalmente no programa “Hora do Brasil”, 

produzido pelo DIP e transmitido pela Rádio Nacional. Esta experiência, segundo a autora, 
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trazia uma especificidade, pois era a primeira vez que uma autoridade muito importante usava 

o rádio, e seu enorme alcance de público, como meio de divulgação de sua mensagem.  

 O rádio era o instrumento ideal de divulgação da nova legislação trabalhista do Estado 

Novo para um público específico e com elevado índice de analfabetismo. O título do 

programa no qual Marcondes Filho ocupava os microfones era bem significativo neste 

sentido: “Falando aos Trabalhadores Brasileiros”. É importante ressaltar, como faz Gomes, 

que a citada legislação, por ter sido outorgada pelo Estado e não “conquistada ao longo de 

uma epopeia de lutas” (2005, p. 212-213), exigia divulgação e esclarecimentos. O programa 

de rádio foi uma das medidas que “contribuíram decisivamente para tornar a legislação social 

um patrimônio do trabalhador e da comunidade nacional” (idem). 

 O pensamento governista era no sentido da necessidade de divulgação dos grandes 

avanços alcançados na questão social, sob o argumento de que a classe trabalhadora brasileira, 

até os anos 1930, não havia sido merecedora de atenção do Estado. Segundo Gomes, a 

propaganda contida nas transmissões de rádio “devia alcançar seu público justamente na 

medida em que lhe demonstrava seu valor” (2005, p. 216). O trabalhador, assim, perceberia 

seu valor. O quão era valoroso o produto de seu trabalho, além de ficar clara sua parceria, sua 

proximidade, com quem emitia a mensagem, no caso o Ministro Marcondes Filho e, 

sobretudo, o presidente Vargas. 

 Gomes ressalta o papel das comemorações oficiais organizadas pelo Estado Novo na 

medida em que elas se integravam ao objetivo de preceder e redimensionar a política 

doutrinária do governo após 1942: promover uma aproximação significativa e personalizada 

entre o poder público e o trabalhador. O DIP coordenava a maioria destas festividades, assim 

como outras práticas de propaganda, com o intuito de promover a imagem do regime e de 

Getúlio Vargas. 

 A partir de 1938, com o Estado novo já implantado, a figura de Vargas passou a ser 

projetada como grande líder nacional. Para isto foi montada pelo DIP uma campanha de 

propaganda política que foi muito bem sucedida. Todo um conjunto de iniciativas foi 

estruturado neste sentido: a vinculação da imagem do líder do Estado ao regime e aos seus 

feitos. Dentre as qualidades do Presidente exaltadas pela propaganda do regime destacava-se 

sua clarividência, responsável pelo fato de, no Brasil, os trabalhadores obterem por outorga 

do poder público, as benesses das conquistas sociais, o que para outros povos só foram 

possíveis através de lutas. 
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 Um ponto presente nos discursos do Ministro Marcondes e que é central em nosso 

trabalho foi a valorização do trabalho e do trabalhador. Este último, que até então carregava o 

estigma da preguiça, de ser mau trabalhador, passou a ser citado como detentor de ânimo, 

interesse e capacidade. Gomes destaca a complementaridade entre essa valorização da posição 

ocupada pelos trabalhadores brasileiros, a construção da figura de Vargas e o elogio da 

outorga das leis sociais, pontos que citamos anteriormente. 

 É importante ressaltar, como adverte Angela Castro Gomes, que, a partir de 1942, o 

esforço de propaganda e apelo políticos do governo dirigido aos trabalhadores se deu de 

forma paralela à decretação, diante de pressões dos industriais, de uma série de leis que 

suspendiam diversos direitos trabalhistas. Conforme sua análise, os trabalhadores, nesta 

época, enfrentaram um dilema:  

 

“De um lado, eram forçados a trabalhar em condições em que não tinham 

vigência vários direitos sociais já garantidos por lei, e, de outro, eram 

conclamados a assumir um papel central na ”batalha de produção” 

desencadeada justamente pelo homem cujo maior título era de ter outorgado 

estes direitos sociais”. (Gomes, 2005, p. 225) 

 

 Gomes extrai das palestras de Marcondes Filho o eixo orientador para a compreensão 

da dinâmica da política desenvolvida pelo Estado Novo durante os anos iniciais de 1940. Este 

eixo se construiu em torno da relação entre o povo e o Estado, encarnado na figura do 

presidente.  

A outorga de iniciativa do Chefe do Governo pressupunha a doação (pelo Estado) e o 

recebimento (pelo povo). O círculo se fechava com a obrigação ética dos trabalhadores em 

retribuir. Esta retribuição se dava sob a forma de obediência do trabalhador como um sagrado 

dever. Uma obrigação moral na qual o trabalho obediente e, não raro acompanhado de 

sacrifícios, era destacado. Esta dinâmica, segundo a autora, era a de um contrato que 

estabilizava a nação e sustentava o poder do Estado. Deste pacto social estavam excluídos 

aqueles que não trabalhavam: os desempregados, os mendigos, os criminosos, os subversivos 

e também os malandros a quem é dada atenção especial neste trabalho. Por não receberem e 

consequentemente não retribuírem, estes “marginais” não se comunicavam e não eram 

reconhecidos. No entanto, a porta estava aberta a todos e aceitando as regras o prêmio viria 
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com o reconhecimento e com a cidadania. Neste ponto, Gomes ressalta que o 

comprometimento com o trabalho significava ganhar identidade política.  

Deve-se observar que apenas aqueles que estivessem empregados e sindicalizados 

eram alcançados pela legislação social promulgada pelo governo Vargas. A autora aborda 

uma inversão da idéia de cidadania quando dispõe que os direitos sociais a época se 

restringiram ao trabalho deixando a esfera da cidadania. Segundo a lógica trabalhista os 

excluídos (mendigos, desempregados, malandros) deixam de ser cidadãos. A cidadania passa 

a ser exclusiva dos trabalhadores. 

 Por fim, é importante a reflexão sobre a invenção do trabalhismo como ideologia da 

outorga e a dimensão simbólica deste pacto social. Entende-se daí a dinâmica entre repressão 

e mobilização exercida no Estado Novo. 

 

1.5. A apropriação do discurso dos trabalhadores 

 

Outro autor que trabalha de forma interessante a questão ideológica construída pelo 

Estado Novo é Adalberto Paranhos. Em O roubo da fala - origens da ideologia do 

trabalhismo no Brasil (1999) ele encara o desafio de explorar um tema já tratado por algumas 

obras consideradas clássicas, como a de Angela de Castro Gomes - A invenção do 

trabalhismo - seguindo a linha de Gomes, que defende a premissa que o surgimento desta 

ideologia trabalhista não surgiu do nada na década de 1930, muito menos se deveu 

exclusivamente ao ímpeto criativo de Vargas e de seus intelectuais colaboradores. Segundo 

tal premissa para entendermos sua origem devemos retornar às décadas anteriores, mais 

intensamente no tocante à atuação reivindicativa dos anarquistas, entre 1910 e 1914, dos 

comunistas, na década de 1920. 

Paranhos afirma que o trabalhismo se apropriou do discurso ideológico das classes 

dominadas, tanto no período pré-Vargas como no decorrer do próprio governo. No prefácio 

do livro, Caio Navarro de Toledo afirma que esta ideologia é identificada pelo autor como 

“uma fala roubada” (e daí o título da obra) aos trabalhadores. “Roubo” este que teria se 

concretizado na medida em que a ideologia trabalhista, segundo Toledo, foi o resultado de um 

processo de assimilação/apropriação/ressignificação da produção simbólica e ideológica das 



17 
 

classes trabalhadoras. O Estado capitalista, não mais podendo subestimar a questão social, 

desenvolveu e se apropriou da fala dos próprios trabalhadores. 

O autor entende que o trabalhismo é um eco distorcido do movimento operário. Esta 

distorção se traduziria no objetivo de alcançar, mediante ganhos efetivos dos trabalhadores, a 

paz social necessária à garantia do vigor do processo de modernização industrializante 

pensado, pelo regime, para o Brasil. Paranhos oportunamente ilustra com a letra de Três 

apitos, composta em 1933 por Noel Rosa, a hierarquização e a disciplinarização que vinha a 

reboque deste processo que imprimia uma nova faceta industrializada do Brasil. 

 

“... Mas você é mesmo 

Artigo que não se imita 

Quando a fabrica apita 

Faz reclame de você 

Nos meus olhos você vê 

Que eu sofro cruelmente 

Com ciúmes do gerente 

Que dá ordens a você...” 

 

 

Segundo o autor, ao enaltecer Vargas como o “Pai dos Pobres” e o Estado como 

“doador”, houve uma tentativa pelo regime estado-novista de se neutralizar e apagar da 

memória política do país as lutas sociais dos trabalhadores no pré e pós 1930. 

Ponto importantíssimo na obra de Paranhos são as críticas que ele tece as análises 

sobre o tema que identificam a classe operária como reduzidas a uma mera massa de 

manobra, destituídas da condição de atores políticos ativos. O autor não compactua com a 

idéia de um silêncio desta classe, presa à manipulação governamental, não demonstrando 

resistências. Tal visão, no entender do autor, é empobrecedora por incorporar o discurso 

mitificado, ignorando que a questão social já era preocupação política de parte das classes 

dominantes antes de 1930. 

Um contraponto ao defendido por Gomes (1986) no trabalho de Paranhos é que este 

reforça a tese de que o discurso estatal no Estado Novo não apagava a memória da “palavra” 

dos trabalhadores. Neste sentido o Estado não pode fechar seus ouvidos às vozes do trabalho. 

Tais vozes dissonantes foram ouvidas no canto de alguns sambistas os quais nos propomos a 

estudar adiante que, de forma mais ou menos direta, desafiaram o samba de uma nota só 

enaltecedor da ideologia trabalhista já em vigor no país. 



18 
 

 Outra contraposição ao trabalho de Gomes se dá no tocante a idéia de “pacto social” 

entre trabalhadores e governo na defesa da legislação trabalhista da forma como está presente 

no trabalho desta autora. Para Paranhos a própria idéia de pacto social sob a ditadura do 

Estado Novo soa um tanto quanto estranha, haja vista que uma das partes não tem o direito de 

exprimir a sua voz tolhida. 

 

1.6. Cultura e ética trabalhista 

 

 O caráter patriótico-disciplinador da cultura no governo estadonovista é ressaltado por 

Wisnik (2004) ao analisar o programa do canto orfeônico desenvolvido e posto em prática, à 

época, pelo maestro Villa-Lobos. Neste caso, também presente, segundo o autor, o “trinômio 

ufanismo-nacionalismo-trabalhismo inflado de música” (2004, p. 180), seguindo a linha 

ideológica do governo Vargas.  

Interessante é a analogia que este autor traça entre as ações, à época, do músico e do 

político: “para destrinchar a partitura política da nação o chefe teria que ser, a seu modo, um 

verdadeiro maestro, e o maestro, para conduzir a harmonia social regendo o conflito, teria que 

construir-se num verdadeiro chefe” (2004, p. 190). Chefe e Maestro, nesse caso, 

personificados em Getúlio Vargas e Villa-Lobos. 

Jogando luz à atuação do Estado, a partir dos anos 1930, em relação ao campo da 

música popular, interesse do presente trabalho, Marcos Napolitano (2002) nos ensina que, 

neste período, o Estado “se arvorava como um dos artífices da “brasilidade autêntica” (2002, 

p. 53). Segundo o autor, as instâncias culturais oficiais adotaram políticas culturais de 

promoção cívico-nacionalista na tentativa de enquadrar o mundo da música popular, no qual 

se inclui o samba. 

Napolitano diz que houve com o Estado Novo um processo de “folclorização” das 

representações do povo brasileiro. Tal processo teria funcionado como uma “estratégia 

cultural e ideológica na manipulação da identidade “nacional-popular” e, consequentemente, 

como legitimação dos grupos populares na arena político-cultural como um todo, arena esta 

controlada pelas elites” (2002, p. 59). Paralelamente à afirmação do nacional-populismo como 



19 
 

forma de articular as elites e as classes populares observou-se, segundo o autor, a afirmação 

da folclorização do conceito de povo como uma das formas de negar as tensões sociais.   

O Governo Vargas, principalmente no período discricionário empenhou-se em 

privilegiar um estatuto ideológico do trabalho e dos trabalhadores. O trabalho era visto como 

a fonte de todos os valores, única via para a ascensão e o progresso. A ociosidade e a 

improdutividade eram associadas à decadência. 

Uma autora que tem uma visão interessante acerca da imposição pelo governo no 

Estado Novo de uma ética trabalhista é Eliana Dutra (1997). Esta autora dispõe que o Estado 

Novo desejava uma “pátria/moral”, direcionada no sentido dos objetivos “de uniformização 

das condutas sociais através da moralidade sexual; da interdição da paixão e do prazer; da 

defesa dos padrões familiares e dos costumes e do princípio da punição; do controle da 

verdade; da apologia da virtude” (1997, p. 204). Virtude essa, é claro, com a qual o trabalho 

estava diretamente relacionado. 

Como pano de fundo da imposição, pela ditadura varguista, de que o conteúdo das 

obras dos sambistas ignorasse a cultura malandra assumindo os parâmetros de uma ética 

trabalhista, observa-se o uso do samba como um elemento pacificador das tensões sociais 

resultantes dos conflitos de interesses entre as diversas classes sociais. O samba, ao ser 

associado a uma brasilidade no período varguista, conforme observa Siqueira (2012), teria 

sofrido um processo de branqueamento, o que contribuiu para minimizar tais tensões. A 

cultura dominante teria se apropriado, então, do ritmo do samba e este deveria ser 

transformado a serviço da ideologia do Estado Novo. Este, na tentativa de impor seu projeto 

de nação, tinha como um dos objetivos, a cooptação do então mais importante gênero da 

música popular brasileira. Um gênero que brindava o país com artistas fantásticos: do 

pioneiro Donga com “Pelo telefone”, o primeiro samba gravado, passando, entre outros, por 

Sinhô, Ismael Silva, Noel Rosa, Geraldo Pereira e Wilson Batista. 

No mundo do samba, o malandro dono do pedaço deveria ceder seu espaço àquele que 

cantava as benesses do trabalho a fim de que o governo getulista conseguisse impor e 

implementar seu projeto de construção do país. A malandragem deveria ser banida e para isso 

o governo lançaria mão de todos os meios ao seu dispor, domesticando e reprimindo o samba 

malandro e difundindo a nova ética pelas ondas do rádio. Este novo malandro não habitaria 

mais a Lapa boemia. Moraria agora bem longe, certamente num bairro periférico do Rio de 
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Janeiro e viria para o trabalho, como canta Chico Buarque na sua “Homenagem ao malandro”, 

chacoalhando no trem da Central. 

Uma das propostas do presente trabalho é analisar, além destas mudanças impostas 

pela ideologia trabalhista ocorridas na faceta dos compositores de samba anteriormente 

relacionados à malandragem, também as permanências observadas, ou seja, os discursos 

contidos em alguns sambas da época nos quais são identificadas resistências a tal projeto de 

difusão da nova ética do trabalho.  
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Capítulo 2 - O malandro na berlinda 

 

 

2.1.  A formação da malandragem: Trabalhar pra que?  

 

 Neste capítulo faremos uma breve contextualização sobre a formação e transformações 

da noção de “malandragem”, compreendendo o período pós- abolição até os anos 1940.  

 Com a abolição da escravidão, houve, pela população negra recém liberta a busca de 

novos caminhos pela sobrevivência. Caminhos nos quais o conceito de trabalho vinha 

impregnado de uma forte negatividade. Conforme dispõe Salvadori (1990), esta busca esteve 

relacionada à memória do trabalho escravo: “O problema era o de transformar o valor moral 

do “trabalho” em algo positivo numa sociedade que por mais de três séculos colocou-o como 

algo degradante e inferior a fim de sustentar a escravidão”. (1990, p. 32). 

 Após a abolição começou-se a construir, ainda no século XIX, uma nova ética que 

pressupunha a valorização do trabalho. Paralelamente construía-se o conceito de vadiagem 

que era relacionado com características atribuídas aos negros pela classe dominante: preguiça, 

indolência, indisciplina. 

Roberto Moura em “Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro” (1995) destaca 

que no período imediatamente posterior a abolição, principalmente na cidade do Rio de 

Janeiro, apesar de alguns ex-escravos encontrarem ocupação em vários ofícios, como no cais 

do porto, na indústria, na polícia, no funcionalismo e como militares, muitos ficaram à 

margem e voltaram-se para a prostituição, a cafetinagem e a malandragem. Em suas palavras: 

“A malandragem, a cafetinagem e o roubo se tornam expedientes que garantem uma maior 

dignidade que a mendicância, reservada tanto aos mais velhos, alquebrados pela vida de 

escravo, como às mulheres aqui arribadas com filhos pequenos” (1995, p. 71). 

A cidade se modernizava com a reforma urbana de Pereira Passos na primeira década 

do século XX e, ao mesmo tempo, disseminava seus “pontos escuros” (1995, p. 71), nos quais 

pessoas desamparadas ou sem alternativas travavam uma luta diária pela sobrevivência  

 Salvadori, porém, aponta para uma impossibilidade de demarcação rígida entre a 

disciplina do trabalho e o ócio (a vadiagem) à medida que, observou-se na virada do século 

uma série de serviços temporários e atividades que se constituíam em formas alternativas de 

sobrevivência que negavam a disciplina formal e a moral inerentes ao trabalho na cidade. 

Dentre estas atividades a música teria lugar de destaque, pois se sobrevivia tocando e, 

principalmente, vendendo composições. A autora ressalta, ainda, a convivência entre o mundo 
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do trabalho e o do ócio, assinalando a fragilidade dos antagonismos que envolvem estes dois 

conceitos. “A oposição absoluta entre eles (o trabalho e a vadiagem) obedece a uma pretensão 

de controle sobre as classes populares, mas não funciona tão bem no cotidiano. Serve mais 

para reiterar uma proposta política moralizante, deflagrada com a extinção oficial do regime 

de trabalho escravo” (1990, p. 47). 

 Estes indivíduos que andavam na corda bamba dessas profissões “a margem” 

adquirem, como relata Salvadori (1990, p. 54), uma “margem de autonomia” incompatível 

com a valorização ética do trabalho. Optava-se pelas atividades alternativas, pois com a 

recente memória da escravidão percebia-se na disciplina do trabalho assalariado a manutenção 

do trabalho servil. 

 Recorrendo a João do Rio, em seu célebre “A Alma Encantadora das Ruas” lançado 

em 1908, temos um retrato, esmiuçado no texto “Pequenas Profissões”, destes indivíduos 

“marginais” na cidade do Rio de Janeiro esboçado por um escritor que deles foi 

contemporâneo: 

 

 
“O Rio também tem suas pequenas profissões exóticas, produto da miséria 

ligada às fábricas importantes, aos adelos, ao baixo comércio; o Rio, como 

todas as grandes cidades, esmiúça no próprio monturo a vida dos 

desgraçados” (2007, p. 50) 

“A apostar, porém que não conhece nem a sua própria planta, nem a vida de 

toda essa sociedade, de todos esses meios estranhos e exóticos, de todas as 

profissões que constituem o progresso, a dor, a miséria da vasta Babel que se 

transforma.” (2007, p. 54) 

 

 

 Outra prática desenvolvida pelos ex-escravos foi a capoeiragem. Segundo Franceschi 

(2010), na virada do século muitos ex-excravos, a maioria oriunda do Vale do Paraíba 

concentraram-se na região conhecida como a Pequena África, passando a viver em situação 

até pior que as do tempo de cativeiro devido, principalmente, à ausência de trabalho. Para 

uma parte destes ex-escravos a saída encontrada foi a capoeiragem. O autor define este 

personagem, o capoeira, como em geral muito agressivo e que provinha, em boa parte, “da 

transformação do soldado ex-escravo que dera baixa, oriundo das revoltas do início da 

República, em integrante civil dessa subclasse” (2010, p. 27). 

Alguns dos capoeiras chegaram, devido a valentia e esperteza, a exercer a função de 

cabos eleitorais, manipulados por políticos profissionais. Além disso, os hábeis capoeiras ex-

escravos foram ganhando prestígio e poder nas comunidades em que habitavam, comandando 
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tanto manifestações populares como o carnaval dos blocos na Praça Onze e a Festa da Penha 

como a zona de baixo meretrício. 

 A capoeiragem, no Rio de Janeiro do início da República, conforme ressalta Salvadori, 

era vista como uma ameaça principalmente por fazer parte do universo cultural dos pobres e 

negros.  A perseguição aos capoeiristas, desse modo, se deu como uma das tentativas da 

República de impedir a disseminação dos valores da cultura negra sobre a população branca. 

Tentou-se enquadrar a capoeira no sentido de lhe atribuir uma suposta “dignidade” que se 

traduzia na perda dos laços com o grupo negro no qual teve origem. A capoeiragem seria 

reduzida então a uma mera atividade esportiva, ou, mais tarde, já no tempo de Getulio, 

assimilada como um folguedo, um espetáculo folclórico.   

 Segundo Franceschi (2010), vinte anos mais tarde dessa geração de capoeiras, nascia 

outra que então se movia com as próprias pernas, independente dos políticos locais. Nascia o 

malandro capoeira, ou melhor, o malandro carioca que não mais se alinhava com o capoeira 

do início do século.  

 

 

“Esse novo personagem dedicava-se à capoeiragem como os outros. 

Muitos eram, ou tinham sido, empregados em algum lugar; outros 

nunca trabalharam. Conscientes de seus dotes pessoais, logo 

perceberam que não valia a pena trabalhar nas oportunidades que se 

ofereciam. Preferiam viver de jogo ou de exploração das mulheres do 

Mangue. Opção bastante clara para quem já se dera conta da pouca 

perspectiva do trabalho mal remunerado” (2010, p. 27-8).  

 

 

 Coube aos malandros, voltando a Salvadori, “preservar algumas tradições dos 

capoeiras e mantê-las como instrumentos de luta, apenas transformando-as” (1990, p. 159). A 

autora chama a atenção para a presença, no discurso musical dos sambas malandros dos anos 

30 e 40, de uma imagem do capoeira refletido no ritmo, na letra e nas noções por eles 

expressas. Desse modo: 

 

 

 “se de um lado temos um movimento que busca “pacificar” a prática 

da capoeiragem através de uma recuperação adversa de seus valores, 

de outro, temos a preservação interna da memória e dos motivos da 

luta, que a recoloca dentro do grupo em que teve origem, a população 

negra e pobre do Rio, e que lhe devolve um caráter de questionamento 

em relação ao mundo do trabalho” (1990, p. 158-159).   
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2.2.  A identidade malandra 

 

Giovanna Dealtry em O Fio da Navalha – Malandragem da Literatura e no Samba 

ressalta a ambigüidade do termo malandro, cuja figura nasce dos atritos entre as classes 

marginalizadas e as elites dominantes. O malandro ao mesmo tempo em que é tomado como 

um tipo de herói popular, também sintetiza o que de pior há em nosso meio social. De um 

jeito ou de outro a malandragem, diz a autora, “permanece como um traço distintivo de nossa 

cultura” (2009, p. 12). 

 Esta autora crê ter o malandro formado uma identidade em razão do pertencimento a 

determinada camada social.  Ele assume uma autonomia e busca uma distinção 

independentemente do papel que a sociedade lhe atribui. 

A tese da busca, principalmente pelos negros libertos, por atividades marginais como 

alternativa de sobrevivência que os afastassem do trabalho massacrante e da memória da 

escravidão também encontra respaldo em outros autores como Vasconcellos e Suzuki (1984). 

Estes autores, ao estudar da aversão dos sambistas, identificados então com o mundo da 

malandragem, ao trabalho, argumentam que a intuição dos compositores populares da época 

os fez rapidamente perceberem que o trabalho assalariado era muito pouco valorizado e o 

trabalhador superexplorado numa realidade determinada pela acumulação capitalista.  Os 

sambistas teriam enxergado, por conseguinte, na malandragem uma alternativa única de 

sobrevivência frente aos agouros do dia a dia do trabalhador explorado e empobrecido. 

O fim da escravidão e a articulação das relações capitalistas com a polaridade entre 

capital e trabalho seriam determinantes para o “canto do vadio” se ouvir cada vez mais alto. 

Com a abolição, os ex-escravos passaram a fazer parte de um exército industrial de reserva, 

relegados a uma condição socioeconômica marginal. Está condição, segundo os autores, 

ajudaria a percepção sobre as dificuldades observadas entre os sambistas, nas primeiras 

décadas do século XX, no sentido destes valorizarem um ideário nucleado nos valores do 

trabalho. 

 

Vasconcellos e Suzuki Jr. enfatizam ainda a capacidade do malandro de driblar os 

infortúnios com astúcia, fazendo a necessidade virar virtude. Usar a dissimulação e o 

fingimento para encarar as adversidades da sociedade. Nas palavras dos autores “O malandro 

popular cava um viver paródico, um aparente aceitar das regras instituídas que se torna um ato 

de inversão, uma maneira de o excluído conviver com o excludente” (1984, p. 520). 
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Tomemos emprestado, então, os versos de Noel Rosa em Filosofia (1933, Noel Rosa e André 

Filho):  

 

 

“... Mas, a filosofia 

 Hoje me auxilia 

 A viver indiferente assim 

 Nesta prontidão sem fim 

 Vou fingindo que sou rico 

 Pra ninguém zombar de mim...”   

 

 

A música popular brasileira, ainda segundo Vasconcellos e Suzuki Jr. (1984), teria 

nascido no seio de um setor da sociedade, o intermediário. Em seu período de formação 

transitaria à margem do trabalho pesado: “Fora da escravidão, o músico escapava às fronteiras 

do trabalho braçal sobrevivendo graças às imposições do arbítrio, às migalhas do favor 

senhorial, aos biscates escusos. Nossa música popular nascia parceira do sereno e da 

preguiça” (1984, p. 507). Os homens livres do meio urbano devido ao ambiente de relativa 

flexibilidade social em que viviam foram diretamente responsáveis pelo surgimento de uma 

música criativa que na ordem escravocrata não teve condições de florescer devido ao 

distanciamento entre a musicalidade europeia e os ritmos africanos. 

Da observação destas relações socioeconômicas vividas por estes grupos sociais 

provém a afirmativa destes autores de que nossa música popular se formou sob a insígnia da 

malandragem. Conforme suas analises, apesar do percurso histórico da MPB seguir paralelo 

ao processo local de formação da classe operária, a imagem do trabalho projetada sobre a 

nossa música se deu de forma “invertida”. Nos anos 1920 e 1930, época de fértil produção 

musical, era recorrente a negação dos valores positivamente elevados pelo trabalho. A figura 

do operário foi ofuscada pelo do malandro. Nos anos 1930, principalmente, a malandragem 

tornou-se tema recorrente nas criações do compositor popular, “um código poético e uma 

regra de saber-viver” (Vasconcelos e Suzuki Jr, 1984, p. 509). Cantada desde os anos 20 nas 

casas das “tias” baianas, na década seguinte, a “época de ouro”, quase todos os compositores 

expressivos, com maior ou menor intensidade, inspiram-se na temática malandra. 
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2.3.  Malandros ou rapazes folgados? 

 

 Grande parte da produção bibliográfica sobre a relação samba-malandragem cita a 

canção “Lenço no Pescoço”, composta por Wilson Batista em 1933, como a “profissão de fé” 

do malandro. Ao elencar os principais ícones da malandragem (chapéu do lado, tamanco 

arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, orgulho da vadiagem) a canção tornou-se, 

não por acaso, um hino dos malandros. 

 

 

“Meu chapéu do lado 

 Tamanco arrastando 

 Lenço no pescoço 

 Navalha no bolso 

 Eu passo gingando 

 Provoco e desafio 

 Eu tenho orgulho 

 Em ser tão vadio. 

 Sei que eles falam 

 Deste meu proceder 

 Eu vejo quem trabalha 

 Andar no miserê 

 Eu sou vadio 

 Porque tive inclinação 

 Eu me lembro, era criança 

 Tirava samba-canção” 

 

 

Em 1934, Noel Rosa escreveu “Rapaz Folgado” uma resposta dissimulada a este 

samba de Wilson Batista. Este fato supostamente deu início à famosa polêmica entre os dois 

compositores e originou célebres sambas das duas partes. Essa versão da história foi 

contestada pelo biógrafo de Noel, o jornalista João Máximo. Em artigo publicado em julho de 

2013 no jornal O Globo – “Polêmica de Noel Rosa e Wilson Baptista é redimensionada” – 

esclareceu que: 

 

 

 “... Noel e Wilson Baptista jamais foram inimigos. Rivais, sim, na disputa 

por uma morena da Lapa, ganha por Baptista e o verdadeiro motivo para a 

primeira resposta de Noel. Descarte-se, portanto, a versão de que a resposta a 

“Lenço no pescoço” tivesse sentido moralizador por parte de um Noel, na 

verdade, fascinando pela figura do malandro daqueles tempos”. (Máximo, 

2013) 
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Há também a versão de que, na verdade, Noel tinha a preocupação com a 

desvalorização do sambista ao ver este ser associado à malandragem. Segundo Dealtry 

(2009), Noel percebeu que seria necessário o malandro transformar-se aos olhos de todos para 

assim permanecer na mobilidade e evitar a perseguição policial e a patrulha do moralismo 

burguês. 

A proposta por mudança de nomenclatura (malandro – rapaz folgado) teria sido, então, 

uma estratégia do malandro Noel. Como nos orienta Dealtry, esta troca de termos “rearticula 

o jogo das máscaras, sem, entretanto, abrir mão das estratégias da malandragem” (2009, p. 

16). 

“Deixa de arrastar o teu tamanco 

Pois tamanco nunca foi sandália 

E tira do pescoço o lenço branco 

Compra sapato e gravata 

Joga fora esta navalha que te atrapalha 

Com chapéu do lado deste rata 

Da polícia quero que escapes 

Fazendo um samba-canção 

Já te dei papel e lápis 

Arranja um amor e um violão 

Malandro é palavra derrotista 

Que só serve pra tirar 

Todo o valor do sambista 

Proponho ao povo civilizado 

Não te chamar de malandro 

E sim de rapaz folgado” 

 

 

 

Sandroni (2001), recorrendo aos biógrafos de Noel, Máximo e Didier, destaca que 

considerar este compositor: 

 

 

“um crítico da malandragem equivaleria a ver nele um moralista, um adepto 

dos valores burgueses aos quais a vida malandra escapava, mas é justamente 

porque Noel gosta dos malandros que propõe que passem a se definir como 

compositores. (...) O que Noel Rosa faz é pois mostrar um caminho que, 

evidentemente, não foi ele quem inventou: um caminho que apenas se abria 

diante de uma gente que gostava de samba e não tinha muitas opções de 

sobrevivência além da precária vida na orgia” (2001, p. 150-151) 

 

 

 Dealtry compartilha da visão de que “Rapaz Folgado” segue a linha de uma nova 

estratégia da malandragem: Apropriar-se dos elementos do trabalhador a fim de atribuir uma 

profissionalização ao sambista. “Noel atualiza a relação de especularidade entre o malandro e 
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o “outro”, no caso o “povo civilizado”. A aparência, como o próprio samba, volta a garantir a 

mobilidade do indivíduo pela sociedade” (2009, p. 16). 

 Esta autora ressalta que as camadas sociais excluídas social e culturalmente apenas são 

admitidas na categoria povo “enquanto se comportam como corpos domesticados” (2009, p. 

25), anônimos. Já a figura do malandro teria se destacado desta categoria, necessária à 

unidade da nação, ganhando, então, existência como sujeito no campo da marginalidade. 

 A partir da década de 1920 o malandro, através do samba, passa a falar por si, ter uma 

narrativa autônoma e não mais elaborada por terceiros (jornalistas, escritores). Nesse 

momento é que, segundo Deautry (2009), surge a figura tipificada do malandro. Pela primeira 

vez o universo das camadas populares é retratado por um indivíduo saído dessas classes. 

Muitos sambas, como os de Wilson Batistas, por exemplo, são autobiográficos. A 

malandragem adquire uma identidade que a diferencia positivamente em relação a outros 

grupos. Malandragem e samba, conforme nos elucida Dealtry, “passam a garantir certa 

mobilidade social na sociedade estratificada, e pela primeira vez indivíduos das camadas 

populares podem obter maiores ganhos pessoais ao darem voz à própria história” (2009, p. 

44). 

 

2.4.  Malandragem e samba: Os sambas malandros 

 

 Antes de enfatizarmos os sambas malandros, cujo apogeu se deu a partir dos anos 

1930, é pertinente fazermos aqui um breve comentário sobre seus antecedentes desde o início 

do século, necessários a fim de nos situarmos no tempo e espaço. 

  Moura (1995) aponta que no Rio de Janeiro em transformação da virada do século 

XIX o dançante ritmo do maxixe oriundo das classes populares aquele que foi inicialmente 

apropriado como um modismo pela indústria cultural. O maxixe se expandiu, deste modo, por 

toda cidade até atingir o seu ápice nos anos 1920, quando então cedeu lugar ao samba.  

Moura aponta que tanto o maxixe como o samba encontraram terreno fértil no bairro 

da Cidade Nova, caracterizado como “a fronteira entre o Rio de Janeiro civilizado e o 

subalterno” (1995, p. 78). Neste bairro, “festeiros baianos, músicos e compositores negros em 

processo de profissionalização e os primeiros empresários da caótica vida noturna da cidade 

criam as formas modernas da canção popular carioca,...” (1995, p. 79). Um emergente mundo 

dos espetáculos possibilitava a alguns um canal de ascensão social, ao mesmo tempo em que 
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emergia uma cultura popular pretensamente nacional com as novas sínteses musicais da 

modernidade carioca. 

Moura, no entanto, faz a importante ressalva que “paralelamente a este mundo aberto, 

oferecido e anunciado de espetáculos, subsiste e dialoga um Rio de Janeiro subalterno com 

ritmos e interesses próprios, que se reorganiza e redefine nesse novo movimento da sociedade 

carioca” (1995, p. 81). 

 “O malandro está no centro da narração do samba gravado” (2007, p. 84). Esta 

afirmação é o ponto central do trabalho de Caldeira (2007). Segundo este autor a figura do 

malandro era central na música gravada. No entanto, muitas vezes havia uma separação entre 

o malandro narrador e o malandro empírico. Ismael Silva é um exemplo, pois, apesar de 

escrever sambas como “O que será de mim” (1931, Ismael Silva, Nilton Bastos, Francisco 

Alves), insistia em um distanciamento entre sua conduta e a da malandragem. 

 

 

 “Se eu precisar algum dia 

 De ir pro batente 

 Não sei o que será 

 Pois vivo na malandragem 

 E vida melhor não há 

(...) O trabalho não é bom, 

 Ninguém pode duvidar 

 Oi, trabalhar só obrigado 

 Por gosto ninguém vai lá.”  
 

 

 Citando Cláudia Matos, o autor enfatiza que o malandro “mais do que a um tipo de 

conduta, está ligado a um tipo de discurso. Antes de ser uma figura social ou histórica, é uma 

figura de linguagem, a encarnação de um comportamento estético, de um estilo” (1982, p. 

67). 

 Mais do que uma figura de linguagem, no entanto, o malandro pode ser visto como um 

cronista da cidade, cuja narração se dá através dos sambas gravados: os sambas malandros. 

Como narrador, diz Caldeira, o malandro assumiria uma posição de neutralidade podendo 

“descrever, no disco, os elementos importantes de uma sociedade dominada pelo favor e onde 

existiam, ao mesmo tempo, práticas de mercado, sem se comprometer moralmente com 

nenhum dos lados” (2007, p. 85). 



30 
 

 Deve-se destacar a ambiguidade e as contradições presentes na figura do malandro. No 

campo do mercado fonográfico, “um mercado associado à veiculação da ideologia 

dominante” (2007, p. 87), sua expansão se deu vinculada a uma música que condenava o 

trabalho como um valor positivo. “Assim, o capitalismo na música se amplia com a crítica do 

trabalho no capitalismo” (Idem).  Fundindo elementos como o deslocamento de acentos 

rítmicos e o “narrador” malandro deslocado socialmente, o samba gravado inserido no 

mercado, na análise de Caldeira, transforma-se num símbolo nacional.    

 Paralelo a identificação do personagem malandro na cultura carioca, ocorreu a criação 

de um novo estilo de samba que germinou no bairro do Estácio de Sá, surgindo uma nova 

qualificação do próprio samba. A partir dos anos 1930, o samba urbano carioca que se 

prolifera cultural e comercialmente carrega uma nova identidade rítmica nomeada por 

Sandroni (2001) de “paradigma do Estácio”.  

 Este novo samba que nasce de uma ruptura como o conceito de samba adotado nos 

anos 1920, passa a ter o status de “samba autêntico”. Segundo Napolitano (2002), tal “ruptura 

que está na origem do samba, paradoxalmente, instituiu uma tradição, um conjunto de 

características estéticas que passaram a ser consideradas “autênticas”” (2002, p. 52). Daí o 

fato desta tradição se confundir com a própria ideia de brasilidade. Ideia esta que não passara 

despercebida, a partir dos anos 1930, pela política cultural do Estado já sob o comando de 

Getúlio Vargas. 

 O Samba carioca cantou uma malandragem distinta das várias outras malandragens 

que sempre existiram. A razão desta distinção, segundo Cláudia Matos, “é, sobretudo o fato 

de lhe ter sido atribuído um significado cultural que nela encontrou sua forma de expressão: O 

personagem do malandro, o discurso do malandro” (1982, p. 78). 

 A partir dos anos 1930, enquanto o país observava a formação de um ideário nacional 

de base popular, representado pelo governo de Getúlio Vargas, o samba feito pelos 

compositores do Estácio torna-se o samba “oficial” da cidade do Rio de Janeiro.  Dealtry 

afirma que tais compositores “representaram uma nova etapa nas transformações de gênero 

em relação ao que vinha sendo realizado pela geração anterior” (2009, p. 53). 

 Os sambistas do Estácio descem o morro e passam a transitar, também, pelo asfalto. 

Migram em direção à cidade “organizada” em busca da profissionalização. Segundo Dealtry, 

“a palavra que migra dos espaços misteriosos do morro para as avenidas é a malandragem e 

todas suas múltiplas significações” (2009, p. 56): A malandragem não se faz presente apenas 
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nos sambas que evocam a figura do malandro, mas também no fato do sambista do morro 

começar a transitar pelas fronteiras entre os diversos espaços. Evoca-se ai, segundo Dealtry 

“as estratégias malandras de assimilação a outras esferas que não às “oficialmente” reservadas 

aos negros” (2009, p. 56). 

 Bide foi o primeiro compositor do Estácio a ter, em 1928, um samba gravado. Tal 

samba chamava-se justamente “A Malandragem” e foi comprado pelo Rei da Voz Francisco 

Alves. Aqui o compositor já se mostrava dividido entre as posturas malandra e romântica: 

 

“A malandragem eu vou deixar  

Eu não quero saber da orgia  

Mulher do meu bem-querer  

Esta vida não tem mais valia 

 

Mulher igual para a gente é uma beleza  

Não se olha a cara dela  

Porque isso é uma defesa  

Arranjei uma mulher  

Que me dá toda vantagem  

Vou virar almofadinha  

Ou tentar a malandragem...”. 

  

 

Dealtry aponta em seu trabalho (2009) para uma questão interessante: o porquê de se 

estabelecer como símbolo de uma unidade nacional um gênero musical oriundo das classes 

baixas que habitavam a cidade. Indo além, qual a explicação do malandro ter sido alçado à 

categoria de símbolo de uma cultura carioca quando a tendência do ambiente político-

ideológico de então era de valorização do trabalhador?  

A pista para as respostas a estas questões, seguindo os passos de Dealtry, pode estar no 

caráter ambíguo com que o sambista era tratado pelas classes dominantes:  

 

“Na condição de representante de uma cultura – exótica, porém fascinante -, 

esse sambista malandro pode, e deve, ser aceito nos salões. Como 

trabalhador e cidadão que irá questionar, denunciar e exigir condições 

igualitárias ao restante da sociedade, esse elemento é isolado, trancado em 

seus guetos”. (2009, p. 79) 
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A autora ressalta que ao mesmo tempo em que se valorizavam certos aspectos da 

malandragem (esperteza, jeitinho, bom humor), condenavam-se outros como a violência e, 

principalmente, a aversão ao trabalho.   

Para entendermos estas questões inicialmente é necessário esclarecer que foram os 

sambistas do Estácio os primeiros a assumirem, com orgulho, a designação de malandros. 

Outro fato inédito e igualmente importante foi o negro, à época, ter começado a produzir o 

próprio discurso, narrando seu cotidiano tanto para os seus pares como para o restante da 

sociedade. A assimilação de referenciais da malandragem pelas classes dominantes, porém, 

não se traduzia em ascensão sociocultural do negro que, para estas classes, deveria continuar 

sua trajetória de trabalhador braçal tal como no período escravocrata. 

Cláudia Matos (1982) ressalta, que o samba-malandro foi a única das vertentes do 

samba, nas décadas de 1930 e 1940, a oferecer resistências à doutrinação posta em prática 

pelo governo. Tal tipo de samba, “embora de maneira ambivalente e dissimulada, talvez 

mesmo inconsciente, se opõe à política simultaneamente paternalista e controladora imposta 

pelo Estado Novo à cultura proletária e popular”. (1982, p. 48). 

Eis mais alguns exemplos notórios de sambas malandros lançados antes do 

endurecimento do patrulhamento com a entrada em cena do DIP em 1939: 

Morro da Mangueira (1926, Manoel Dias) 

 
“Eu fui a um samba lá no morro da Mangueira  

Uma cabrocha me falou de tal maneira  

Não vai fazer como fez o Claudionor  

Para sustentar família foi bancar o estivador.  

Ó cabrocha faladeira, 

Que tens tu com a minha vida?  

Vai procurar um trabalho  

E corta esta língua comprida.” 

 

 

Eu quero é nota (1928, Artur Faria) 

 
“Eu quero é nota, carinho e sossego  

Para viver descansado  

Cheio de alegria, meu bem  

Com uma cabrocha a meu lado.  

Eu queria ter dinheiro  

Que fosse em grande porção  

Eu comprava um automóvel  

E ia morar no Leblon.  

Eu, como sou operário  
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E não posso ser barão,  

Vou morar lá em Mangueira  

Num modesto barracão.” 

 

 

Golpe errado (1929, Francisco Alves) 

 
“Mas que golpe errado eu dei  

Dizendo que eu ia deixar a vadiagem! 

Com o tal de trabalho não me acostumei  

Nem mesmo por camaradagem.  

Força eu não faço  

Faça quem quiser  

No tal de trabalho eu passo  

Pegar no pesado  

Meu santo não quer  

Pra não ficar mal-acostumado.  

Doa a quem doer/ Só vivo folgado  

Pois eu sei me defender  

Trabalho, isso não!  

Meu corpo é fechado  

É contra a minha religião.” 

 

 

Caixa Econômica (1933, Nássara , Orestes Barbosa) 

 
“ Você quer comprar o seu sossego  

Me vendo morrer num emprego  

Pra depois então gozar  

Esta vida é muito cômica  

Eu não sou Caixa Econômica  

Tem juros a ganhar  

Você diz que eu sou moleque  

Porque não vou trabalhar  

Eu não sou livro de cheque  

Pra você descontar  

E você vive tranqüila  

Rindo e fazendo chiquê  

Sempre na primeira fila  

Me fazendo de guichê (E você quer comprar o quê, hein?)  

Meu avô morreu na luta  

E meu pai, pobre coitado,  

Fatigou-se na labuta  

Por isso eu nasci cansado 

E pra falar com justiça,  

Eu declaro aos empregados  

Ter em mim essa preguiça, herança  

De antepassados.” 

 

  

O trabalho me deu bolo (1937, Moreira da Silva e João Golô) 

 
“Enquanto eu viver na orgia  

Não quero mais trabalhar  
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Trabalho não é para mim  

Ora, deixa quem quiser falar 

Quando eu tenho pesadelo  

Vou sonhar com espantalho  

Foi quando eu ouvi ao longe  

Alguém falar em trabalho  

Eu agora resolvi  

Que não hei de ser mais tolo  

Marquei encontro com trabalho  

Trabalho me dá o bolo. (É sempre assim)  

Fui trabalhar, trabalho estava cruel  

Eu disse ao patrão: Senhor, me dá meu chapéu  

Eu não quero trabalhar, trabalho vá pro inferno  

Se não fosse meu amor, nunca que eu botava um terno.” 
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Capítulo 3 – Samba trabalhador e Samba malandro 

 

3.1.  O Samba, a brasilidade e a identidade nacional. 

 

 Vimos no capítulo anterior que a partir da década de 1930 o “Samba do Estácio” e as 

composições dos sambistas oriundos do morro de mesmo nome, passou a ser considerado 

como o samba autêntico. Até os dias atuais é comum ouvirmos a expressão “Samba de Raiz” 

para designar este tipo de samba que consagrou sambistas como Ismael Silva, Bide, Marçal, 

entre outros.  

A tradição, como já vimos em Napolitano (2005), instituída pela ruptura observada 

entre o samba feito nos anos 1930 e aquele dos anos 1920, teria se confundido com a própria 

ideia de brasilidade e o Estado sob o governo varguista, que tinha na “brasilidade autêntica” 

um dos pilares de sua política ideológico-cultural, logo percebeu que deveria fazer parte deste 

processo, tornando-o ainda mais complexo. Ressalta Napolitano que: 

 

“... cultura popular, cultura letrada, mercado e Estado, no cenário musical 

brasileiro, não se excluíram, mas interagiram de forma assimétrica e 

multidimensional, criando um sistema complexo e consolidando a própria 

tradição. Este cenário está na gênese do novo tipo de música popular 

brasileira, de feição urbana, culturalmente híbrida e aberta a inovações 

estilísticas e técnicas, surgida nos anos 30”. (2005, p. 54) 

 

 Matos, em “Acertei no milhar – malandragem e samba nos tempos de Getúlio”, 

trabalho referencial a todos estudiosos sobre o tema, ressalta a interferência cada vez maior no 

mundo do samba e do carnaval, a partir dos anos 1930, por parte do governo. Ancorado na 

grande simpatia que Getúlio Vargas gozava entre os sambistas, devido à promoção de 

medidas que os beneficiavam, o governo percebeu que tal interferência em tudo que 

envolvesse o samba renderia, segundo a autora, “importantes dividendos políticos a Vargas, e 

se transformaria num de seus mais eficazes mecanismos de controle da cultura popular e 

promoção de sua imagem junto às classes economicamente subalternas” (Matos, 1982, p. 88-

89).  
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Pretendemos estudar o referencial que reafirma a apropriação do ritmo do samba pela 

cultura dominante e a transformação deste instrumento a serviço da ideologia do Estado 

Novo. É interessante notarmos o caráter dúbio do envolvimento do samba com a construção 

de identidade nacional, pois a incorporação do samba durante o Estado Novo se deu 

atendendo a dois objetivos complementares: a promoção da identificação da comunidade 

negra com a nação brasileira ao mesmo tempo em que mostrava às elites e ao exterior uma 

nacionalidade branca (Siqueira, 2012). Neste sentido, o governo estimulava, por um lado, a 

difusão do samba por meio de propagandas oficiais, enquanto a indústria criava um novo 

produto altamente rentável. 

A consciência do fato do Estado, desde meados da década de 1930, ter se aproximado 

da música popular com mais intensidade foi aprofundada por Paranhos em “A invenção do 

Brasil como terra do samba: os sambistas e sua afirmação social” (2003). A ênfase neste 

trabalho é a trajetória, as “marchas e contramarchas” (2003, p. 81) que marcaram a história 

dos sambistas e do samba até este atingir o status de denominador comum da identidade 

cultural brasileira no segmento da música.     

É importante ressaltar a premissa de Paranhos de que os caminhos percorridos pelo 

samba, em especial o carioca, relacionam-se ao contexto mais geral do desenvolvimento 

industrial capitalista, mais especificamente ao redor do crescimento da indústria cultural. 

O autor se propõe a examinar mais especificamente o discurso musical dos sambistas 

entre o final dos anos 1920 e meados dos 1940, que equivale ao surgimento do “samba 

carioca” até a consolidação deste como expressão musical de brasilidade. Apesar de ressaltar 

a importância do papel do Estado, principalmente durante a vigência do Estado Novo, 

atuando a fim de aproximar o samba de seu projeto político-ideológico por meio de uma 

operação simultânea de institucionalização e/ou ressignificação daquele, Paranhos ressalta a 

condição dos sambistas como “protagonistas de uma história cujo enredo não foi ditado tão 

somente pela ação das elites e/ou do Estado” (2003, p. 83). Assim, esse autor entende ser 

necessário escutar as vozes dissonantes que, no processo de legitimação do samba, originaram 

diversas tensões que se estenderam até o período do Estado Novo e “que alimentou um dia a 

ilusão da criação do coro da unanimidade nacional” (2003, p. 84). 

Conforme Paranhos (2003), o samba, em seu processo de afirmação como produto 

nacional, precisou incorporar outros grupos e classes sociais expandindo suas fronteiras 

raciais e sociais. Neste sentido, é significativa a aproximação entre morro e asfalto, gente 
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pobre e classe média, simbolizada figurativamente nas relações Estácio/Vila Isabel. O autor 

ressalta a figura de Noel Rosa atuando como próxima a de um “mediador cultural” (2003, 

p.88). Com o samba “O x do problema” (1936), o poeta da Vila enaltecia o Estácio e retratava 

a crescente atração das classes médias pelo “samba de morro”:  

 

“...Você tem vontade 

Que eu abandone o largo de Estácio 

Pra ser a rainha de um grande palácio 

E dar um banquete uma vez por semana  

Nasci no Estácio 

Não posso mudar minha massa de sangue 

Você pode ver que palmeira do mangue 

Não vive na areia de Copacabana...”. 

 

 

Com as fronteiras mais flexibilizadas e os preconceitos sendo reduzidos, Paranhos 

ressalta ter ocorrido um movimento de transregionalização do samba carioca: 

 

“Gerado numa determinada região do Rio de Janeiro, o samba migra, num 

processo dinâmico de constante recriação, para outras áreas da cidade. Ao 

mesmo tempo, conduzido pelas ondas do rádio, ele se desloca para outros 

lugares do país, o que elevaria o “samba carioca” à condição de samba 

nacional, embora não se excluam outras pronúncias ou outras dicções do 

samba”. (2003, p. 88) 

 

   

 Até alcançar o lugar de ícone cultura de toda uma nação, o samba, no seu “fazer-se e 

refazer-se permanente” (Paranhos, 2003, p. 95), incorporou outras dicções e tonalidades. Os 

grupos e classes sociais imersos em seu universo foram alvo de constantes trocas culturais. 

Houve um simultâneo processo de “embranquecimento” do morro e “empretecimento” do 

asfalto. A miscigenação passava a ocupar o centro dos debates intelectuais revelando a 

intensidade de como a questão da identidade nacional relacionava-se com a questão racial. 

Semeavam-se as raízes do mito da democracia racial brasileira tão caro aos ideólogos do 

Estado Novo, ainda que neste fossem também ouvidas vozes discordantes, como a de 

Almeida de Azevedo, de fundo racista. 
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Paralelamente ao debate sobre a mestiçagem corria, nos anos 1930, outra discussão 

que, esta sim, diz respeito ao tema central deste trabalho. Citando o compositor Almirante, 

Paranhos (2003) a define como a necessidade de regeneração dos temas poéticos da música 

popular. Pode-se entender como o repúdio à glorificação da malandragem, ao samba sujo não 

“higienizado” e “saneado”. Não por acaso o samba “Lenço no Pescoço”, já citado no presente 

trabalho, grande exemplo da glorificação da malandragem, composto em 1933 por Wilson 

Batista, foi alvo de ataques e teve sua irradiação censurada pela Confederação Brasileira de 

Radiodifusão. 

Apesar das resistências, o caminho para a consagração do samba como símbolo da 

identidade nacional estava trilhado, o que não implicava, no entanto, que os ganhos dessa 

nacionalização seriam justamente divididos já que os compositores das classes populares se 

deparavam com dificuldade de acesso às gravadoras e baixa remuneração dos direitos 

autorais, enquanto gravadoras e cantores brancos de classe média ficavam com a maior parte 

do quinhão.  

O coro da unidade nacional e da conciliação social, no entanto, era entoado cada vez 

mais efusivamente.  Esse coro se afinava com a visão dos músicos modernistas, incluído o 

compositor e regente Villa-Lobos, de que “a música deveria servir como uma alavanca para a 

integração social e política sob a batuta estatal e como instrumento de exaltação da disciplina 

e do civismo” (Paranhos, 2003, p. 101).  

Paranhos ressalta que, mesmo com nacionalização do samba, “as contradições 

inerentes a uma sociedade assentada nas desigualdades compunham evidentemente, o dia-a-

dia dos sambistas” (2003, p. 104), o que resultava num discurso dos sambistas que não atingia 

uma uniformidade plena.  A tendência que se observou à época, porém, apontava para uma 

relativa comunhão de classes em volta do samba. Este atuava como “fator de afirmação e 

identificação sociocultural de grupos e classes sociais normalmente marginalizados na esfera 

da circulação dos bens simbólicos” (2003, p.105).  

O discurso da regeneração do malandro (feito, inclusive, por alguns sambistas), 

consequência da aproximação entre grupos e classes sociais distintos, agradava as classes 

dominantes e o Estado. E ainda não havia começado a “cruzada antimalandragem” (2003, 

p.106) do Estado Novo em nome da unidade nacional com sua ideologia política enaltecedora 

do trabalho. Com a implantação da ditadura varguista o samba se consolidará definitivamente 

como símbolo musical nacional.  
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3.2.  “Quem trabalha é quem tem razão...”: Enquadrados ou dissimulados? 

 

Com o Estado Novo houve uma ressignificação do nacionalismo espontâneo dos 

sambistas populares em prol de uma sintonia com a política cultural do governo. Observaram-

se, porém, segundo Paranhos (2003), resistências de alguns compositores em abandonar o 

culto à malandragem nos seus sambas. Nestes casos o DIP entrou em cena no sentido de 

coagir estes compositores através de políticas de aliciamento ou da censura. O recado deste 

órgão era claro: deveria deixar a cena a malandragem, recorrente, nos anos 1930, no discurso 

dos compositores de samba para dar lugar a exaltação do trabalho. O sambista deveria aderir 

ao projeto trabalhista do Estado Novo.   

Em outro trabalho (2011) Paranhos acentua a “cruzada antimalandragem” 

desencadeada pelo DIP nos anos 1940 no sentido de cortar os vínculos entre o samba e a 

malandragem: 

 

 

"Com a entrada em ação do DIP, de fato apertaram-se os nós da camisa-de-

força imposta aos compositores. Estes foram por assim dizer, sitiados pelas 

forças conservadoras à frente do governo Vargas: seja prodigalizando 

favores, seja por intermédio da repressão e/ou censura, buscou-se, a qualquer 

custo, atraí-los para o terreno do oficialismo.” (2011, p. 62). 

 

 

A ideologia política estado-novista fez surgir sambas de exaltação ao trabalho. Wilson 

Batista o mesmo sambista que compôs a ode ao malandro “Lenço no Pescoço” criou, em 

parceria com Ataulfo Alves, o samba “O Bonde de São Januário” (1940), gravado pelo 

magistral intérprete Ciro Monteiro, cuja letra é um dos mais notórios exemplos de 

alinhamento com os propósitos do regime:  

 

 

“Quem trabalha é quem tem razão 

Eu digo e não tenho medo de errar 

O Bonde São Januário 

Leva mais um operário 

Sou eu que vou trabalhar 

Antigamente eu não tinha juízo 

Mas hoje eu penso melhor no futuro 

Graças a Deus sou feliz 

Vivo muito bem 

A boemia não dá camisa a ninguém 

Passe bem!” 

 

 



40 
 

 Mesmo este samba que é visto como referência no tocante ao alinhamento dos 

sambistas à linha ideológica do governo, segundo Matos (1982, p. 92), apresenta “frestas” por 

onde se observavam dissimulações do sambista. É importante anotar aqui a ressalva feita pela 

autora de que “o sambista repete uma lição aprendida como um bom escolar” (1982, p. 92). 

Dispõe a autora que esta lição é imposta e não um conceito pertinente ao universo do 

compositor: “O que provoca a atitude “regenerada” do malandro não é pois uma mudança de 

postura interior, moral, mas simplesmente o medo da repressão, da cadeia que ele já conhece 

muito bem” (1982, p. 111) como explicita Wilson Batista em outro de seus sambas chamado 

“Averiguações”, de 1941, gravado por Moreira da Silva e que fazia alusão às consequências 

da vadiagem: 

 

 

“....Pinta braba como eu sei o que acontece 

Quando a gente não se abre não resolve 

Tem que assinar o processo artigo 399...” 

 

 

 O samba “O Bonde de São Januário”, no entanto, é aquele que ficaria marcado como o 

que definiria o início desta nova fase de regeneração do malandro. Segundo Alzuguir (2013), 

ao compor este samba nem Wilson Baptista nem Ataulfo Alves cogitavam o trabalho 

operário. Malandramente miravam, sobretudo, o próximo concurso de carnaval da Prefeitura, 

de olho nos polpudos prêmios que garantiriam meses de “boi na sombra”. Além do mais, 

aderindo à retórica da glorificação do trabalho repetida exaustivamente pelo Estado Novo, 

estariam agradando ao DIP. 

 Diversos sambistas, no mesmo ano de 1940 e nos anos imediatamente seguintes, 

seguiram está mesma tática empregada por Wilson e Ataulfo. Alzuguir comenta que: 

 

 

“de um lado estimulada pelos prêmios de carnaval e de outro cerceada pela 

censura do DIP (que só naquele ano vetou trezentas e setenta e três músicas), 

uma safra de sambas e marchas comprometidos com relógio de ponto brotou 

das caixinhas de fósforo naquele fim de 1940” (2013, p. 267).   

  

 

 Dentre outros, podemos destacar: 

 

 

“O trem atrasou” (1940, Arthur Vilarinho, Estanislau Silva e Paquito) 

 
“...O Senhor tenha paciência 

É preciso compreender 

Sempre fui obediente 
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Reconheço o meu dever...” 

 

 

“O bonde do horário já passou (1940, Haroldo Lobo e Milton de 

Oliveira) 

 
“O bonde do horário já passou 

E a Rosalina não me acordou 

Fazem cinco dias 

Que eu não vou trabalhar 

Rosalina me deixa em má situação...” 

 

 

“É negócio casar” (1941, Ataulfo Alves) 

 

“Veja só... 

A minha vida como está mudada 

Não sou mais aquele 

Que entrava em casa alta madrugada 

Faça o que eu fiz 

Porque a vida é do trabalhador 

Tenho um doce lar 

E sou feliz com meu amor 

O estado novo 

Veio para nos orientar 

No Brasil não falta nada 

Mas precisa trabalhar 

Tem café petróleo e ouro 

Ninguém pode duvidar 

E quem for pai de quatro filhos 

O presidente manda premiar. 

É negócio casar”. 

 

 

“Sete horas da manhã” (1941, Ciro de Souza) 

 

“Quatro horas da manhã eu já estou de pé 

Enquanto eu lavo o rosto, ela faz o meu café 

Embrulha o meu almoço, eu me visto e vou andar 

Pego o trem da Leopoldina e vou trabalhar 

Sete horas da manhã, entro na repartição 

Cumprimento o meu chefe e vou marcar meu cartão 

Às dez horas, quando apita, eu saio para almoçar 

Mais tardar, às seis e meia, vou regressando a meu lar.” 

 

“Eu trabalhei” (1941, Roberto Roberti, Jorge Faraj) 

 

“Eu hoje tenho tudo, tudo que um homem quer 

Tenho dinheiro, automóvel e uma mulher! 

Mas pra chegar até o ponto em que cheguei 
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Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei 

Eu hoje sou feliz 

E posso aconselhar: 

Quem faz o que eu já fiz 

Só pode melhorar... 

E quem diz que o trabalho não dá camisa a ninguém 

Não tem razão, não tem, não tem.” 

 

 

No entanto, o malandro orgulhoso de suas características dos anos 1930 cederia lugar 

a uma figura que antes de ser mera submissão à nova ordem, trazia em seu discurso, como 

veremos adiante, uma grande ambiguidade que, juntamente com a ironia, andava lado a lado 

com a aparente regeneração da linguagem malandra diante da repressão do Estado Novo. 

 A exclamação “Que horror!” no final do samba “O Amor regenera o malandro” 

(1940, Sebastião Figueiredo) é um exemplo notável destas ironia e dissimulação presentes em 

diversos casos nos quais se diz presente o discurso do malandro “regenerado”: 

 

 

“Sou de opinião 

De que todo malandro 

Tem que se regenerar 

Se compenetrar 

Que todo mundo deve ter 

O seu trabalho para o amor merecer 

Regenerado 

Ele pensa no amor 

Mas pra merecer carinho 

Tem que ser trabalhador (que horror!)” 

 

 

 Nos dizeres de Matos esta linguagem, na verdade, incorpora “uma postura crítica 

mais realista e mais cortante” (1982, p.112). Deste modo o samba malandro consegue 

conservar sua “ginga libertária de autêntica inspiração popular” (p. 112). Sobre as 

dissonâncias responsáveis pela conservação de tal ginga nos debruçaremos a seguir.  

 

 

   3.3.  Jogo de cintura: As dissonâncias 

 

Acordes dissonantes na música são definidos como aqueles que fogem ao campo 

harmônico de certa canção. Da mesma forma observamos sambistas que mais ou menos 

dissimuladamente obtiveram êxito em destoar do “coro dos contentes”  

Em “Espelhos Partidos – Samba e trabalho no tempo do Estado Novo” (2003), 

Paranhos apresenta a ressalva de que a ditadura varguista, mesmo lançando mão dos poderes 
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que dispunha, não “logrou silenciar e/ou cooptar por completo os compositores” (2003, p. 

108), que muitas vezes buscaram formas de driblar a censura ditatorial. O importante, 

segundo o autor, é a noção de que, mesmo no período do Estado Novo, não se observou por 

completo uma padronização ou uniformização em relação aos sambas compostos que 

excluísse as divergências, inclusive as estilísticas. Ressalva Paranhos que nem mesmo no 

interior do aparelho de Estado existiu um pensamento único no tocante ao significado do 

samba.  

O sambista malandro, além de se ver tolhido na sua liberdade de expressão diante da 

política controladora e repressiva do Estado Novo, se viu diante da transformação do samba 

em produto maciçamente comercializado. Transformação esta que, além do mais, não 

significou o justo retorno financeiro para os próprios sambistas. Matos dispõe que o malandro 

se vê, então, “perdido e desorientado diante das circunstâncias socioculturais que tendem a 

fazer dele um assalariado obediente da arte popular” (1982. P. 121). 

Esta autora (1982) já dizia que com a criação do DIP em 1940 e o endurecimento da 

política cultural do governo o malandro começa a perder o jogo sendo forçado a “regenerar-

se”, no entanto, tal regeneração seria um subterfúgio usado pelo malandro. “Uma estratégia de 

sobrevivência” (1982, p. 120).  

Uma boa parte da historiografia sobre os caminhos do samba durante o Estado Novo 

não considera estas estratégias citadas por Matos. Novaes (2001), por exemplo, assume um 

tom pessimista relatando que uma das consequências da transformação da cultura em 

mercadoria é o “abastardamento” (2001, p. 43) do samba com a perda da memória de suas 

raízes nas camadas populares da sociedade do Rio de Janeiro. Assim, Novaes diz que o samba 

perde sua característica como retrato da situação das camadas mais à margem do povo, “do 

cotidiano dessa gente, de suas pequenas alegrias e grandes dores, contentamentos ínfimos e 

extremas preocupações, mas de qualquer modo uma criação sua, que falava de realidades na 

qual esta gente podia se ver e com a qual podia se identificar” (2001, p. 43). 

O presente trabalho, no entanto, se coloca ao lado de autores como Paranhos (2005) 

que, sem negarem as adesões, em maior ou menor grau, aos valores da política ideológica do 

Estado Novo, “ouviram” vozes dissonantes entre os compositores populares após 1937. 

A dissimulação, o discurso ambíguo e irônico em vários sambas durante o período 

estado-novista já havia sido citado por Matos (1982), porém, a fim de nos aprofundarmos 

sobre a questão é fundamental uma maior reflexão sobre o trabalho, já citado, de Adalberto 

Paranhos. Para este fim recorreremos a sua tese de doutoramento “Os desafinados. Sambas e 

bambas no “Estado Novo” (2005). Aqui o autor analisa com maior profundidade o discurso 
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dos sambistas que se posicionaram contra o Estado Novo. As chamadas “vozes destoantes” do 

samba da época que desafiaram o “coro dos contentes” durante o regime discricionário que 

colocava em prática seu aparelho repressor.  

Paranhos, ressaltamos, se propõe a contrapor uma parte considerável da historiografia 

sobre o tema que afirma uma modificação total do discurso dos sambistas diante das pressões 

estado-novistas. Sem menosprezar a importância de importantes autores que se debruçaram 

sobre o tema, como Sérgio Cabral, com “Getúlio Vargas e a música popular brasileira” de 

1975, a já citada Ângela de Castro Gomes, e o pioneiro Antônio Pedro, o Tota, com “Samba 

da legitimidade” de 1980, o autor questiona a versão predominante a qual superestimava o 

poder do Estado Novo e sua político-cultural.  

Abrimos aqui um parêntese para ressaltar a metodologia de Paranhos no tocante a 

análise das canções feita em seu trabalho. Neste o autor se propõe a não reduzir a canção à 

condição de documento escrito na qual lhe falta a sonoridade. Isto é um ponto inovador nas 

pesquisas sobre o tema e reforça a importância do historiador, a fim de alargar o campo de 

significações do documento, recorrer às fontes originais, neste caso as gravações, levando em 

conta aspectos da canção além da letra como os arranjos, as interpretações, as nuances 

estilísticas, os breques dissimulados, etc. 

Segundo o autor, foram variadas as formas de expressão/manifestação assumidas pelos 

sambistas diante da tentativa de enquadramento do governo varguista e para chegar a esta 

conclusão mergulha numa análise detalhada de uma série enorme de canções da época. 

Muitos destes sambistas valeram-se da ambiguidade ao discorrer sobre o abandono da 

malandragem como se constata em “A malandragem” (1929, Bide e Francisco Alves). O 

malandro largava a orgia, porém passava a ser sustentado pela mulher: 

 

 

“a malandragem eu vou deixar 

Eu não quero saber da orgia 

Mulher do meu bem querer 

Esta vida não tem mais valia 

Mulher igual pra a gente é uma beleza 

Não se olha a cara dela 

Porque isso é uma defesa 

Arranjei uma mulher 

Que me dá toda vantagem” 

  

 

 A mulher e os conflitos amorosos sempre se fizeram presentes no universo malandro. 

Em “Se você jurar”, samba muito famoso de 1930, dos bambas Ismael Silva, Nilton Bastos e 
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do “Rei da Voz” Francisco Alves (que deve ter entrado na parceria apenas pelo “apoio 

moral”) é a mulher, e não o trabalho, que tem o poder de regenerar o malandro:  

“Se você jurar que me tem amor 

Eu posso me regenerar 

Mas se é para fingir, mulher 

A orgia assim não vou deixar (...) 

A minha vida é boa 

Não tenho em que pensar 

Por uma coisa a toa 

Não vou me regenerar (...)” 

 

É interessante anotar também o razoável número de sambas compostos por homens e 

cantados por mulheres cujas letras narram as lamentações e insatisfações daquelas com a 

recusa ao trabalho e exploração da parte dos seus companheiros malandros. Destacamos 

alguns: 

Inimigo do Batente (1939, Wilson Batista e Germano Augusto). 

 

“já não posso mais!  

A minha vida não é brincadeira  

Estou me desmilinguindo igual a sabão na mão da lavadeira 

Se ele ficasse em casa ouvia a vizinhança toda falando  

Só por me ver lá no tanque 

Lesco-lesco, lesco-lesco, me acabando  

Se lhe arranjo um trabalho 

Ele vai de manhã, de tarde pede as contas  

E eu já estou cansada de dar murro em faca de ponta  

Ele disse pra mim que está esperando ser presidente 

Tirar patente no sindicato  

Dos inimigos do batente  

Ele dá muita sorte  

É um moreno forte, é mesmo um atleta  

Mas tem um grande defeito 

Ele diz que é poeta 

Ele tem muita bossa e compôs um samba que é de abafar  

É de amargar 

Eu não posso mais 

Em nome da forra, vou desguiar.” 

 

Não Admito (1940, Ciro de Souza e Augusto Garcez 

 

 “Não, não admito 

Eu digo e repito 

Que não admito  

Que você tenha coragem  

De usar malandragem 

Pra meu dinheiro tomar  

Se quiser vá trabalhar, oi  

Vá pedir emprego na pedreira  
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Que eu não estou disposta 

A viver dessa maneira 

Você quer levar a vida  

Tocando viola de papo pro ar  

E eu me mato no trabalho 

Pra você gozar” 

Sete e meia da manhã (1945, Pedro Caetano e Claudionor Cruz) 
 

“Estou atrasada 

E se não for para o batente 

Ele vai me dar pancada 

Estou tão cansada 

De ouvir todo dia 

A mesma toada 

O apito da fábrica a me chamar 

Levanta da cama e vem trabalhar 

Mas que viver desesperado”. 

 

 Por outro lado, houve composições que retrataram as mulheres malandras ou, como as 

chama Matos (1982, p. 147), “mulheres da orgia”. Nestas canções as mulheres vão a forra, 

contrariando, como bem nota Paranhos, estigmas sexistas que se corporificaram ao longo da 

história do movimento operário. As concepções tradicionalistas persistiram à época do Estado 

Novo no qual houve uma tentativa de “reforçar o direcionamento das energias femininas para 

funções julgadas compatíveis com sua natureza, o que significava reafirmar seu enraizamento 

na vida doméstica” (2005, p. 164). O exemplo mais notável de samba que segue esta linha na 

qual o sexo forte não é o homem é “Seu Oscar” (1939) de Ataulfo Alves e Wilson Batista. 

Ressalta-se que o trabalho na letra é vinculado a martírio, na contramão do sermão que se 

pregava à época. 

 

 

“Cheguei cansado do trabalho 

Logo a vizinha me falou: 

Oh! Seu Oscar, tá fazendo meia hora 

Que sua mulher foi-se embora 

E um bilhete deixou 

O bilhete assim dizia: 

Não posso mais eu quero é viver na orgia! 

Fiz tudo para ter seu bem-estar 

Até no cais do porto eu fui parar 

Martirizando o meu corpo noite e dia 

Mas tudo em vão, ela é, é da orgia. É... parei! 

 

 

 



47 
 

Analisando o período imediatamente anterior ao início da ação do DIP, o que se 

observa, como nota Paranhos, é que o trabalho, apesar da já existência de uma censura 

ditatorial, continua a ser relacionado, por muitos sambistas, com lamentações e sofrimento da 

massa trabalhadora. “Tenha pena de mim” (1937, Babaú e Ciro de Souza), grande sucesso 

carnavalesco, é o exemplo mais notável: 

 

 

“Ai ai Meu Deus 

Tenha pena de mim 

Todos vivem muito bem 

Só eu que vivo assim 

Trabalho não tenho nada 

Não saio de misere 

Ai ai Meu Deus 

(...) 

Eu vivo tão tristonho 

Fingindo-me contente 

Tenho feito força 

Pra viver honestamente (...)” 

 

 

 Paranhos demonstra que a entrada em ação do DIP pretendeu por fim ao discurso 

contra a corrente do trabalho regular e metódico, o que desagradava tanto os governantes 

como o empresariado. Uma coisa, segundo o autor, é não negar  

 

“as pressões e os cerceamentos que tolhiam a liberdade dos sambistas, outra, 

bastante diferente, é endossar a tese corrente sobre o silenciamento das vozes 

destoantes do catecismo oficial, quer por força da repressão, quer por força 

da propaganda da ideologia estado-novista”. (2005, p. 133-134) 

  

 

 O autor defende sua tese amparado pela análise extensa e rigorosa de gravações 

ocorridas no período de Estado Novo. Chega-se a constatação que não foram poucas aquelas 

que se desviaram da cartilha imposta pelos ideólogos do regime. Neste ponto, vale a pena 

retornarmos a Matos (1982) que ressalta o caráter de resistência do samba. Ao mesmo tempo 

em que enxerga no samba uma auto-apologia da promoção da alegria, da festa coletiva, a 

autora percebe paralelamente uma denúncia da situação triste e silenciosa. Com o samba o 

povo tem uma voz. Desse modo, diz Matos,  
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“aceitar a oficialização do samba e sua integração “idônea” nos mecanismos 

do sistema que sustentam a situação é também resignar-se à permanência 

dessa situação (...). Entre sua atual adequação otimista às normas que regem 

o cidadão bem comportado e a discreta nostalgia de uma rebeldia passada, 

surge um toque de indisfarçável ironia” (1982, p. 126-127) 

 

 O samba “Recenseamento” de 1940, é ótimo exemplo do compositor, no caso o 

talentoso Assis Valente, aplicando “dribles” numa possível censura. Pode ser considerado, 

para ouvidos desatentos, um “samba-exaltação”, porém, conforme nos elucida Paranhos, a 

ironia e a ambiguidade se fazem presentes na voz da mulher que responde ao agente 

recenseador que investiga sua vida e de seu companheiro: 

 

 

“Em 1940 

Lá no morro 

Começaram o recenseamento 

E o agente recenseador 

Esmiuçou a minha vida 

Que foi um horror! 

E quando viu minha mão sem aliança 

Encarou para a criança 

Que no chão dormia 

E perguntou se meu moreno era decente 

E se era do batente 

Ou se era da folia 

(...) 

Fiquei pensando  

E comecei a descrever  

Tudo, tudo de valor  

Que meu Brasil me deu ...  

Um céu azul, um Pão de Açúcar sem farelo  

Um pano verde-amarelo  

Tudo isso é meu!  

Tem feriado que pra mim vale fortuna...” 
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Conclusão 

 

Chico Buarque, em seu famoso samba “Homenagem ao malandro”, de 1979, cantou 

sua decepção em não encontrar mais na Lapa, bairro boêmio do Rio de Janeiro, a “nata da 

malandragem” a qual conhecia de outros carnavais. Chico constata que o malandro de outrora 

aposentou a navalha e “dizem as más línguas que ele até trabalha”. A malandragem que 

zombava do operário “otário” que pegava o Bonde de São Januário agora, ironicamente, 

estaria chacoalhando no trem da Central.  

Interessante é a constatação de Buarque de que o malandro agora teria assumido outra 

identidade. Ele se torna profissional, ganha o “aparato de malandro oficial” e se envolve, 

inclusive, com a política. Este novo malandro, oriundo não mais do morro e sim dos bairros 

mais abastados, certamente é mais aceito pela sociedade. Dificilmente é parado para 

averiguações como cantou Moreira da Silva e constantemente tem seu retrato estampado, não 

mais nas páginas policiais, mas nas colunas sociais. 

Noel Rosa, de quem Chico Buarque herdou a genialidade e é grande influência em sua 

obra, sabiamente observou que quem incomodava a sociedade que prezava os valores 

moralizadores do trabalho não eram os “folgados”, os malandros de gravata e capital, e sim 

uma malandragem oriunda das classes menos favorecidas que habitava os morros e periferias 

da cidade. Isto fica claro atentando para os versos de “Se a sorte me ajudar”, composta em 

1934: 

 

“Quem faz seus versos 

E no morro faz visagem 

Leva sempre desvantagem 

Dorme sempre no distrito 

Entretanto quem é rico 

E faz samba na avenida 

Quando abusa da bebida 

Todo mundo acha bonito”  

 

 De fato, o Estado Novo, com a ação do DIP, exerceu rígida repressão sobre a produção 

musical do período. Este trabalho, porém, alinha-se com a corrente historiográfica que 

defende que uma parte dessa produção conseguiu, consciente ou inconscientemente, driblar a 

forte marcação representada pelas imposições do governo. 
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As décadas de 1930, 1940 e 1950 assistiram a produção de novas subjetividades do 

samba. Hoje em dia, a subjetividade hegemônica difundida nos meios de comunicação é vista 

com pessimismo por alguns autores, como Novaes (2001). Nos dias atuais, as transformações 

ocorridas historicamente com o samba e o crescente abafamento da voz malandra que ecoava, 

por sua vez, a voz do povo, teriam empobrecido a qualidade do que hoje é produzido pelos 

sambistas. É certo que “resistências” são admitidas, tais como Paulinho da Viola, João 

Nogueira, Zeca Pagodinho, Nei Lopes, Ivone Lara. O que pouco se menciona é que estes e 

outros autores contemporâneos não citados, oriundos do morro ou do asfalto, são herdeiros do 

samba malandro que, apesar do discurso que homologa o seu desaparecimento, resiste. 

Resiste enquanto houver um sambista, como nos ensinou Claudia Matos (1982, p. 125), 

“personagem e autor de si mesmo”. A permanência da malandragem estaria no fato, segundo 

esta autora, do sambista “dizer no samba sua identidade, ainda que seja para dizer de seu 

“azar” irreversível no jogo da história” (Idem).  

No Pós-Estado Novo, houve por parte dos sambistas, como dispõe Paranhos (2005, p. 

173), um “acerto de contas com a ideologia do trabalhismo que fora propagada aos quatro 

cantos da sociedade brasileira”. Este autor ratifica sua tese de que antes, durante e depois do 

período ditatorial, ouviram-se vozes que seguiam na contramão. Wilson Batista, o mesmo 

sambista que compôs o hino dos malandros “Lenço no pescoço” e, mais tarde, “O bonde de 

São Januário” no qual o operário ia satisfeito para o trabalho, compôs em 1948, com Roberto 

Martins, “Pedreiro Waldemar” que “de madrugada toma o trem da Circular / faz tanta casa e 

não tem casa pra morar / (...) Se tem almoço, nem sempre tem jantar / (...) Constrói o edifício, 

depois não pode entrar”.  

O malandro ganhava consciência e percebia a exploração de classes que acompanhava 

o processo de desenvolvimento do país. 

É o que se depreende ao analisarmos alguns desabafos em forma de samba que 

circularam findo o Estado Novo. Observa-se, então, que o malandro largava a navalha e 

começava a lutar com outras armas. A crítica social e a denúncia a um projeto social 

excludente em relação às classes populares menos favorecidas são algumas delas, tal como 

faz Chico Brito (1949), o malandro “valente no morro” do samba de mesmo nome de Wilson 

Baptista que cantava os reveses da vida ao criar um personagem que, inclusive, defendia 

teses: “Se o homem nasceu bom / E bom não se conservou / A culpa é da sociedade que o 

transformou”. 
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Trabalhar eu não (1946, Almeidinha) 

 

“Quem subir o morro 

Venha apreciar a nossa união 

Trabalho não tenho nada 

De fome não morro não 

Trabalhar , eu não, eu não 

Eu trabalho como um louco 

Até fiz calo na mão 

O meu patrão ficou rico 

E eu pobre sem tostão 

Eu mudei de opinião 

Trabalhar eu não, eu não!” 

 

Tá faltando um zero no meu ordenado (1948, Benedito Lacerda, Ary 

Barroso) 
  
“Trabalho como louco 

Mas ganho muito pouco 

Por isso eu vivo sempre atrapalhado 

Fazendo faxina 

Comendo no "China" 

Tá faltando um zero 

No meu ordenado 

Tá faltando um zero no meu ordenado 

Tá faltando sola no meu sapato 

Somente o retrato 

Da rainha do meu samba 

É que me consola 

Nesta corda bamba” 

 

 

 

Diploma de pobre (1953, J. B. dos Santos, Príncipe Veludo e Jorge 

Santos) 

 

"Diploma de pobre é marmita  

O rico é quem vive em boca rica.  

Enquanto o filho do rico  

Vai estudar  

Coitado do filho do pobre  

Vai trabalhar.  

Coitado do filho do pobre  

Que mal ganha para se sustentar  

Quatro ou cinco bocas  

Que ficaram em seu lar.  

Enquanto o filho do rico  

Estuda e vai ser doutor 

O filho do pobre  

Nasce e morre trabalhador.” 
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Para finalizar, recorrendo novamente a Chico Buarque, ficamos com a letra de “A 

volta do malandro”. Aqui o compositor vislumbra o retorno deste personagem, que na 

verdade nunca desapareceu, apenas passou a andar “assim de viés” transitando entre a 

aristocracia e a marginalidade até que a poeira assentasse no chão, pois afinal, como diz o 

poeta, o malandro é o Barão da ralé. 

“Eis o malandro na praça outra vez  

Caminhando na ponta dos pés  

Como quem pisa nos corações  

Que rolaram dos cabarés  

Entre deusas e bofetões  

Entre dados e coronéis  

Entre parangolés e patrões  

O malandro anda assim de viés  

Deixa balançar a maré  

E a poeira assentar no chão  

Deixa a praça virar um salão  

Que o malandro é o Barão da ralé” 
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