
ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

A MALANDRAGEM PEDE PASSAGEM, NUM TREM DA CENTRAL 
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Introdução 

 
Sob o contexto da ação disciplinadora do Estado varguista, especialmente nas décadas de 1930 e 40, surge, 

contraposta à ideologia do trabalho, a figura do malandro carioca – posteriormente nacionalizado. Todo o processo de 

sua construção social insere-se no bojo de um projeto de nação concebido no calor do embate entre o elogio e a detração 

do caráter mestiço do povo brasileiro e as suas conseqüências diretas, quais sejam, respectivamente, a “originalidade 

cultural” em função da diversidade étnica e a suposta debilidade civilizacional coroada pela “repulsa” deste elemento 

mestiço ao espírito moderno do trabalho. 

No entanto, seguindo a perspectiva de Roberto DaMatta, entendemos a malandragem como um fenômeno sócio-

cultural que extrapola no tempo e no espaço os limites conceituais sugeridos acima e que se convencionaram como 

“clássicos”. Como diz o próprio DaMatta,  

 
a malandragem (...) não é simplesmente uma singularidade inconseqüente de todos nós, 
brasileiros. Ou uma revelação de cinismo e gosto pelo grosseiro e pelo desonesto. É muito 
mais que isso. De fato, trata-se mesmo de um modo – jeito ou estilo – profundamente 
original e brasileiro de viver (...) (2001: p. 104). 

 
Antonio Candido, em seu Dialética da malandragem, vai além, afirmando ser o malandro um tipo de aventureiro 

astucioso passível de ser identificado nas mais diversas tradições culturais (1993: p. 26). 

Mas não nos importam agora os traços universais do malandro. Nosso interesse recai sobre a especificidade 

nacional desse personagem dúbio, fronteiriço, admirado socialmente pela habilidade, em meio à adversidade, e ao 

mesmo tempo perseguido, desprestigiado, pela subversão que encarna. Nossa questão é entender a constante reprodução 

do seu discurso numa sociedade como a brasileira, bem como identificar os rumos assumidos por sua “fala” 

contemporânea. Para tal, o trabalho será dividido em duas etapas. Na primeira, faremos um breve resumo histórico do 

período considerado “áureo” da malandragem, durante as décadas de 1930 e 40, sob o contexto já da nova república, a 

partir do prisma do discurso por excelência da malandragem: o samba. Em seguida, daremos um salto de algumas 

décadas para tentar identificar, através da análise da canção que inspirou este breve ensaio – e do qual o título é uma 

homenagem à Homenagem... –, as continuidades e rupturas sofridas pelo discurso malandro ao longo da segunda 

metade do século XX. 

 
Trabalho, samba e malandragem no tempo de Getúlio1 

 
 É fato amplamente aceito na historiografia o caráter altamente centralizador do Estado Novo, em função de um 

sofisticado aparato ideológico e de objetivos muito bem definidos quanto à criação de um estado sólido e com ampla 

base de sustentabilidade social – ainda que esta mesma amplitude não marcasse presença também junto ao centro 

decisório. 

É também um consenso historiográfico que o setor cultural, com a manipulação competente dos meios de 

comunicação e com a criação de mecanismos eficientes de controle sobre a circulação de informações e veiculação de 

propaganda institucional, constituiu-se numa das frentes mais atuantes do aparelho estatal com vistas à conquista da 

legitimação de um novo modelo de sociedade, cuja implementação levava a cabo. 

No entanto, não é consensual para os estudiosos do período a existência de muitas brechas por onde as 

contrariedades, as subversões e as resistências de grupos e frações de classes descontentes pudessem se manifestar. 

Predomina na maioria dos trabalhos uma visão que garante à atuação do estado no período um caráter absoluto, 
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acachapante, sobre os descontentes, sobre os marginais – no sentido mais literal do termo. Nesta perspectiva, afirma 

Adalberto Paranhos, um dissidente dessa corrente interpretativa, que, 

 
o cerco de silêncio que se montou em torno das práticas e discursos que destoavam das 
normas instituídas levou muita gente, por muito tempo, a acreditar no triunfo de um 
pretenso “coro da unanimidade” (2001: p. 69). 

 
De acordo com a perspectiva de Paranhos, acreditamos que na música popular do período, fundamentalmente no 

samba, através do malandro (o seu porta-voz genuíno), forjou-se não só um discurso contrário à hegemonia dos valores 

dos grupos dominantes, como também esteve presente o elogio à nova configuração social e política que se estabelecia 

– o que termina por revelar a existência de uma tensão, que pressupõe o conflito, o embate. 

Em meio à tentativa de construção de uma identidade nacional, tendo como elemento principal o mestiço, em sua 

peculiaridade étnico-sócio-cultural, faz-se notória a intenção do estado de “domar” a cultura popular, enquadrando-a 

nos preceitos do que deveria ser o “novo homem” brasileiro – longe do vício, dos excessos, do riso, da descontração e 

da lascívia. Um dos principais temas deste embate é resignificação do conceito de trabalho, tão desprestigiado em 

função de um passado escravista de quase quatro séculos. Como pano de fundo, temos a questão da fronteira entre a 

ordem e desordem. 

O samba, portanto, será uma das manifestações mais férteis desse período, na condução desse debate, a partir da 

ótica das classes populares, ainda que a malandragem não se estenda em representatividade a toda população 

economicamente subalterna2. Como significativo exemplo do que estamos falando, é possível fazer referência à famosa 

“polêmica” em forma de samba, travada durante parte da década de 30 entre dois sambistas-malandros da maior 

importância, Noel Rosa e Wilson Batista3. Em síntese, a peleja rendeu nove sambas que, em geral, versavam em torno 

da troca de “agrados” entre os dois e também da definição do ethos malandro. Se Wilson diz que passa gingando, 

provoca, desafia e tem orgulho em ser tão vadio, o diz com a forte justificativa de quem vê quem trabalha andar no 

miserê. Noel, por sua vez, pertencente à estirpe da malandragem “da leve” – em oposição, claro, à “da pesada”, a de 

Wilson – responde aconselhando o companheiro a se descolar do adjetivo de malandro, porque é palavra derrotista, 

que só serve pra tirar todo o valor do sambista4. 

Em que pese a breve apreciação, a contundência do discurso nos permite interrompê-la aqui para passar já a 

algumas conclusões. Ora, não é preciso de muita atenção para perceber o “abalo” dos valores culturais de parte das 

classes populares, pondo em xeque a própria postura diante das novas exigências sócio-comportamentais do Estado. Se 

a visão resistente ao Estado defende a idéia de que quem trabalha anda no miserê, e a ótica aderente julga que quem 

trabalha é que tem razão, é evidente que o embate gira em torno da questão do que significa ser malandro, e por tabela, 

trabalhador e cidadão. 

Esta é um dilema que até hoje nos acompanha com imensa força, o que não significa dizer que toda a construção 

em torno de uma memória positiva do trabalho não tenha logrado êxito, como também que o seu contrário, uma 

memória da negação do trabalho – da malandragem, portanto – não tenha se perpetuado com relativa intensidade, 

mesmo que sob foco distinto, como veremos a seguir. 

 
A malandragem já não é mais a mesma...5 ou aquela tal malandragem não existe mais? 
 

Afinal, a quem pertencem os ossos de dentro do armário? Quais os herdeiros do discurso da desordem? O 

malandro agora trabalha, mora lá longe e chacoalha num trem da Central, mesmo? Ou será que foi pulverizado, 

reduzido a personagem do anedotário popular? Por ora, vamos nos ater à análise propriamente da canção do Chico, que 

por si só já se mostrará um tanto reveladora, acreditamos. Após, porém, algumas palavras finais far-se-ão necessárias.  
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O mote do enredo de Homenagem ao malandro, como o título já nos permite deduzir, é prestar uma ode ao tipo 

histórico cristalizado no imaginário popular, o que por si só já revela a reprodução do ethos de uma das malandragens 

em disputa durante aquelas décadas de 30 e 40, como vimos. Entre os malandros “da leve” e os “da pesada”, 

perpetuaram-se na memória coletiva os primeiros. Vejamos então o trecho inicial: 

 
Eu fui fazer um samba em homenagem / À nata da malandragem 

Que conheço de outros carnavais / Eu fui à Lapa e perdi a viagem 
Que aquela tal malandragem / Não existe mais 

 
A referência a outros carnavais é simbólica, porque o saudosismo é também a confirmação de que mesmo a 

malandragem “da leve” foi enquadrada e, portanto, não existe mais, restando dela apenas a boa lembrança, ou o 

insuportável mau cheiro da memória, como diria Drummond6 se o poema se adequasse ao nosso contexto, numa visão 

possível e negativista da malandragem, ao contrário de como ela se romantizou. Neste ponto, inclusive, cabe um 

pequeno parêntese para que possamos pensar no porquê da construção favorável, em certo sentido, de uma memória da 

malandragem, se, ao mesmo tempo, ela sempre representou algo que devia ser extirpado do convívio social... Mas não 

agora... prossigamos com a análise e deixemos a tentativa de resposta para o final. 

O autor coloca-se a si próprio, depois de amargar a frustração da busca em vão pelo tipo glamourizado – não 

mais de carne e osso, mas apenas imaginário – a tarefa de encontrar os rastros dos herdeiros intimidados da 

malandragem, lisos, despojados da indumentária, encamisados pela ordem. Muito sabiamente, seguindo a própria 

sensibilidade para desconfiar do óbvio, do latente, ele termina por encontrar. No encontro, a surpresa: o malandro pra 

valer ainda vive, mas há um concorrente na praça outra vez, um impostor talvez, que precisa ser denunciado. Senão, 

vejamos:  

 
Agora já não é normal / O que dá de malandro regular, profissional 

Malandro com aparato de malandro oficial / Malandro candidato a malandro federal 
Malandro com retrato na coluna social / Malandro com contrato, com gravata e capital 

Que nunca se dá mal / Mas o malandro pra valer 
Não espalha, aposentou a navalha / Tem mulher e filhos, tralha e tal 

Dizem as más línguas que ele até trabalha / Mora lá longe, chacoalha 
Num trem da Central 

 

É notória a diferença entre as perspectivas acerca da malandragem nas décadas estudadas inicialmente (30/40) e 

a que se revela agora, a partir desta observação7. Claramente, a ótica de interpretação do fenômeno malandro sugerida 

aqui é prenhe de significados: por um lado, é evidente para a representação atual do fenômeno a derrota social da 

“áurea” malandragem, alinhada, na moda e atuante; por outro, fica evidente também que ela se espraiou, assumiu outras 

faces, se recatou aqui mas se fez espalhafatosa acolá. A essência é que, embora combalida, ainda há uma esperança, 

ainda é possível resistir., mesmo que este plano da crença possa servir somente para suster a “batalha da vida”.  

No entanto, há algumas sutilezas neste espraiamento que precisam ser tratadas. Habilmente, invertem-se os 

estigmas atribuídos ao malandro desde sempre sem que, no entanto, se jogue a criança fora junto com a água da bacia. 

Explicando melhor, agora, é o malandro profissional, federal, com gravata, capital e retrato na coluna social que atua 

na marginalidade. Dessa forma, oficializa-se a marginalidade, como movimento seguinte ao enquadramento do 

malandro primeiro, original, que por sua vez aparece associado ao trabalho duro e honesto. No entanto, esta inversão de 

papéis não se dá completamente. Se por um lado, a marginalidade incorporada por esse novo ator abastado só pode ser 

tomada entre aspas, porque ela nem se deve à sua origem social e nem tampouco assume significação jurídica – já que o 

malandro profissional, federal, nunca se dá mal –, por outro, o malandro que agora trabalha não perde a coroa, já que é 
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ele, e não o profissional, o malandro pra valer. Ao fim e ao cabo, conclui-se que, potencialmente, pertence ainda a ele a 

verve do discurso autenticamente subversivo. 

 
Considerações finais 
 

O fenômeno da malandragem, como já dissemos, transcende a qualquer tipo histórico, datado, que possamos 

analisar. A representação no imaginário popular da figura alinhada, de chapéu panamá, impecável dentro de um terno 

de linho branco, é própria de uma construção ideológica, romantizada, que apresenta o malandro domado, vencido pelo 

trabalho, congelando-o no tempo e no espaço, fazendo de sua “ameaça” uma crônica da irreverência do espírito carioca, 

em oposição à sisudez do trabalhador paulista. Isto é, glamourizada, inofensiva, a indolência malandra constituiu-se em 

par antinômico com a disciplina paulista, servindo como instrumento para a afirmação da nacionalidade brasileira na 

medida que reconhece a diversidade para justificar a homogeneização do sentido de nação8 - eis aqui um ensaio de 

resposta para a questão colocada no início da segunda seção do trabalho. 

Entendemos que o confinamento da discussão em torno do fim, da cooptação ou da regeneração da malandragem 

pode se configurar empobrecedor. Descartando os extremos, pensamos que talvez o ponto de partida seja justamente 

buscar as áreas de interseção entre as instâncias da ordem e da desordem, ao invés de enxergá-las em separado, como 

nos sugere sempre uma tendência à interpretação binária própria da racionalidade ocidental.  

A partir desses indicativos, desejamos averiguar em que medida esses embates em torno da disputa entre “visões 

de mundo” continuam a promover hoje em dia, com outros nomes, formas e gradações, a permanência da memória de 

uma (ou várias?) malandragem(ns). Refletido no comportamento social de seus habitantes e na idéia que fazem do outro 

(e de si próprios), o desafio será avaliar em que medida este ethos malandro (anti-heróico?) se mantém na contramão 

das constantes (re)fundações da nação brasileira. 
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Notas 
 
1 Mantendo o ritmo das homenagens, o título desta seção é flagrantemente inspirado em um trabalho que se tornou em 
pouco tempo uma referência para o estudo do tema, de autoria da professora Claudia Matos, publicado em 1982, sob o 
título: “Acertei no milhar – samba e malandragem no tempo de Getúlio”. 
 
2 Em relação a esse aspecto, nos diz Claudia Matos: os que se dedicam ao samba malandro [são] um grupo 
relativamente restrito: o das classes baixas que habitam os morros e alguns bairros da cidade, e mais restritamente 
ainda, do grupo específico de semi-marginais de toda ordem, sem trabalho constante, sem lugar bem definido no 
sistema social (...) (1982: p. 48). 
 
3 Uma análise detalhada dessa “polêmica” foi feita por mim, em co-autoria com Maurício Brito de Carvalho, em 
comunicação sob o título “Malandro que é malandro...”, apresentada no IIº Simpósio de Língua e Literatura: 
Interlocuções Circularidades, realizado na Universidade Federal de Viçosa, em janeiro de 2003. 
 
4 Os trechos citados pertencem a duas músicas, respectivamente, Lenço no pescoço (Wilson Batista – 1933) e Rapaz 
folgado (Noel Rosa – 1933). 
 
5 Esta afirmação, repetida exaustivamente, constitui-se na tônica dominante da visão contemporânea de quase todos os 
antigos malandros, quando se referem à malandragem de hoje em dia. O tom saudosista da memória revela em certa 
medida a sobrevivência da tensão pela definição de um ethos malandro. 
 
6 O trecho citado pertence ao poema Resíduo, do poeta Carlos Drummond de Andrade. 
 
7 É importante dizer que a tônica desta interpretação é até os dias de hoje o bordão preferido das canções, em geral 
sambas, que se propõem a versar sobre a malandragem. Citamos, obrigatoriamente, o cantor e compositor Bezerra da 
Silva, que por certo é o mais importante cultor não só desta malandragem mitológica como também da malandragem 
moderna. Sua vida e obra recentemente tornaram-se motivo de pesquisa da antropóloga Letícia Vianna, em seu Bezerra 
da Silva, produto do morro – trajetória e obra de um sambista que não é santo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. 
 
8 Ver Ciscati, Márcia Regina. Malandros da terra do trabalho. SP: Annablume / FAPESP, 2000. (Cap. 3 e 
Considerações Finais, p. 117-224). 
 
 

 


