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JUSTIFICATIVA - PL 0081/2015 
O samba rock é um movimento cultural que surgiu nas periferias de São Paulo, onde a 

população em sua maioria é negra, que encontra na dança sua maior expressão e na música a 
comprovação de sua resistência. 

Consolidou-se entre as décadas de 1960 e 1980, consagrado há mais de 50 anos. O 
samba rock possui cinco elementos essenciais a sua existência, sendo eles o dançarino, os 
discotecários (DJs), as equipes de baile (produtores), os músicos e os professores. 

Inicialmente os pais ensinavam seus filhos dentro do ambiente familiar como se 
dançava samba rock e o estilo passou a surgir naturalmente nas festas de famílias negras, nos 
bailes em grandes salões paulistanos e nas escolas de samba de São Paulo. 

Os dançarmos desempenham um papel fundamental no nascimento desta nova 
expressão popular, pois reinventaram a dança de maneira antropofágica, fazendo a junção do 
samba e do maxixe brasileiro com outras danças de origem estrangeira. 

De início não existia um estilo musical próprio para se dançar samba rock, canções e 
músicas de diversas origens e estilos foram incorporados pelos discotecários e bailarinos nas 
festas, como o swing orquestral americano, samba, bossa nova, jazz, Rhythm and blues, rock 
and roll entre outros, vindos da cultura de massa da época. 

Podemos dizer que esta cultura era um reflexo da cidade de São Paulo, por possuir 
diversas culturas, povos e raças convivendo no mesmo espaço. 

A dança foi definida como a arte, a técnica de acompanhar o ritmo da música com 
movimentos intencionais ou harmoniosos do corpo, de forma convencional ou improvisada. 

Maíra Spanghero é escritora, pesquisadora, Doutora em Comunicação e Semiótica, 
professora da PUC/SP e autora do livro "A dança dos encéfalos acesos" diz: 

Rodopiar, girar e enlaçar são os verbos do samba rock. Quem vê fica admirado com o 
crochê de braços que se cruzam e torcem, sem interrupção, até o fim da música." 
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