
A seguinte  pesquisa  se  apresenta  enquanto  proposta  em  fase  inicial,  visto  que,  seu 

caminho de interseções, descobertas e conclusões, será trilhado dentro de um programa de 

pós-graduação  dentre  os  anos  de  2010  e  2011.  Sendo o  ENAP um local  propício  de 

possíveis discussões norteadoras, que podem possibilitar eixos para que a pesquisa seja 

coerente e de interesse ao campo.
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Resumo:

O Brasil,  em face  da  sua colonização por  diferentes  povos,  com suas  peculiaridades, 

apresenta um cenário cultural rico em manifestações. Observamos que em muitas delas a 

religiosidade esteve sempre presente como uma forma de resistência e preservação de 

costumes, fortalecendo o reconhecimento identitário. É nessa esfera, da religiosidade, que 

encontramos interseções e encontros que nos levam ao universo do sincretismo religioso e 

da comunhão entre festa e fé. Entre tantas manifestações está o objeto norteador desta 

pesquisa: o  Samba de Terreiro, o qual escolhemos por acreditarmos ainda haver nesse 

manifesto  marcas  da  resistência  da  identidade  negro-africana,  tendo  a  mulher  como 

liderança nas comunidades de terreiro. Perguntamos então: Como o  Samba de Terreiro 

hoje pode nos contar sobre a história e constituição de um povo, dentro de um quadro de 

escravidão  e  preconceitos?   Como  este  objeto  pode  ser  um  exemplo  eficaz  para 

encontrarmos uma reposta?

Esta pesquisa se propõe a entrar no universo da Cultura Popular pela vertente da Dança, 

pensando esses corpos negros e mestiços malemolentes, sensuais e altivos, sendo o corpo 

morada, este fio que interliga céu e terra, este corpo que é habitat do sagrado, adotando 

como  corpus o  Samba de Terreiro, manifestação presente em territórios religiosos que 

festejam e celebram a fé na festa.

Palavras-chave:  Coreografismos,  Samba de  Roda,  Samba de  terreiro,  religiosidade  e 

Cultura Negro-africana.



O Rio de Janeiro, em face da sua colonização, possui uma cultura mestiça, cujas bases 

se encontram em diferentes culturas, mais especificamente a o do índio brasileiro, a do europeu e a 

do negro africano. Nas suas manifestações artístico-religiosas, podemos encontrar traços peculiares, 

manifestando-se  em  corpos  e  linguagens  contemporâneos,  preservando  e  atualizando  signos  e 

valores concomitantemente. Na história da cidade, desde a sua fundação, é notório que a religião e a 

festa  sempre  estiveram  em  comunhão,  fazendo  com  que  os  rituais  religiosos  fossem  sempre 

acompanhados de muita festividade.

Entendemos que o processo de aculturação também se dá pelo conhecimento aprendido 

e  pela  difusão  de  sistemas  de  signos,  visto  que  vários  dos  padrões  culturais  não  surgem  de 

processos autóctones. Assim sendo, o compartilhamento dos bens e valores simbólicos, somados às 

vivências  e  experiências  dos  habitantes,  possibilitaram  que  a  aculturação  dos  brasileiros  se 

estruturasse  a  partir  do  mosaico  que  se  teve,  ressignificando  e/ou  incorporando  os  diferentes 

saberes,  resultando  em  novas  manifestações,  ou  mesmo  preservando  algumas  tradições, 

possivelmente, as mais significantes para os grupos.

Os negros traficados para o Brasil vieram de várias regiões costeiras da África e foram 

distribuídos por várias regiões do país, sem que houvesse menor critério, resultando numa grande 

mistura entre povos de diferentes nações africanas. Considerando as diferenças culturais entre eles, 

uma das maneiras de resistência foi a preservação das tradições e identidade negro-africana por 

meio da religiosidade. 

Os terreiros de candomblé fundados na Bahia,  a grande maioria  pelos  negros jejes-

nagôs, possibilitaram que os laços familiares e culturais fossem restaurados e revigorados a partir 

do patrimônio simbólico erguido para os rituais. Com a migração dos negros alforriados da Bahia 

para o Rio de Janeiro novas sedes desses terreiros foram fundadas. Foram nesses espaços religiosos, 

nos momentos de intervalo de rituais, nos instantes de lazer, que o samba deu os seus primeiros ares 

de vida e se preserva até os dias atuais, sendo tombado como Patrimônio Cultural do Brasil, pelo 

IPHAN.

    Três matrizes do  samba carioca foram registradas oficialmente:  o    samba de terreiro  , o   

samba de partido-alto e o samba-enredo.

No  Samba  de  Terreiro  podemos  encontrar  a  roda,  os  atabaques  e  as  palmas, 

estruturantes de um “xirê”1, no qual seus participantes entram  e giram-na no sentido anti-horário a 

fim de cumprimentar aqueles que ali estão presentes desfrutando dos gozos proporcionados pela 

brincadeira.  Os atabaques e  seus tocadores  são reverenciados  por quem dança,   mostrando um 

1 Xirê  na  língua  iorubá,  significa  jogo,  brincadeira.  Sendo também as  sequências  de  danças  rituais  com que  se 
homenageiam os Orixás.



devido respeito  –  transitando mais uma vez entre a fé e a festa.

Samba e religião foram durante muito tempo – e são até hoje – elementos indissociáveis. E embora 
os sambistas, afeitos ao caráter criptográfico de sua cultura, que durante anos precisou disfarçar-se 
para sobreviver, às vezes neguem, o fato é que não faltam elementos para comprovar que a festa e a 
fé andaram quase que sempre de mãos dadas.2

O dançante evolui na roda até que escolhe sair, pelo movimento umbigada (ou pernada) 

o dançador convida alguém a ocupar o lugar anteriormente por ele desfrutado; parte esta do corpo 

que possui muitos signos. Umbigo = fertilidade = alimento = troca de energia ou Pernada = Desafio. 

O Samba de Terreiro se mostra então coletivo, agregador, sendo:

 Espécie de baile ao ar livre, de que todo mundo pode participar, se convidado por uma umbigada – 
o dançarino requebra e saracoteia sozinho, enquanto os demais se incumbem do canto (uma frase 
de coro, uma frase de solo) e da música.3

Observa-se que o Samba de Terreiro4 nos conta sobre a comunidade, sobre o outro, por 

isso  desfruta  de  muitas  situações  inusitadas  e  intrusas  a  vida  alheia.  Com  uma  linguagem 

metafórica,  a  ser  desvendada,  mostra  como uma crônica a  vida e  a sociedade,  sendo capaz de 

mergulhar onde não é chamado. “Sendo o batuque um 'território  livre'  onde o indivíduo fala  à 

comunidade e da comunidade, seus pontos e modas têm sido desde sempre o veículo ideal da crítica 

social e política”(Dias, 2001, p.880). Como por exemplo:

Na Bahia
não tem mais doutor
já roubaram a jóia do governador5

Lá vem o homem que mata a mulher de fome
Lá vem o Homem que mata a mulher de fome
Bote seu chapéu e vá simbora seu homi
Minha morada é aqui o mulher.6

Além de  causos,  tormentos  e  fuxicamentos,  nos  mostra  a  “bunda”  tão  apreciada  e 

muitas vezes ridicularizada.  Aqui a bunda é quase um símbolo de poder. As mulheres sambam 

mostrando em seu rebolado, o tamanho de suas ancas, todo seu remelexo. De um corpo que ganha 

ritmo também pelo que a bunda veio a mostrar:

As cadeiras de tia Loló é feita de pau de mamão
As cadeiras de tia Loló é feita de pau de mamão
Quando ela entra no samba remexe as cadeiras
Hoje não
Remexe as cadeiras

2 In: Dossiê das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partido-alto, samba de terreiro, samba-enredo. Pág. 65.
3 In: Dossiê das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partido-alto, samba de terreiro, samba-enredo. Pág. 59.
4 Assim como na vertente do samba, partido-alto.
5 Cantos de Samba de Roda de Terreiro cantados por Pai Adailton  Moreira em oficinas para Cia Arquitetura do 

Movimento em 2009.
6 Idem a nota 2.



Hoje não.7

Nesse jogo de intrigas, de fofocas, de costumes compartilhados no silêncio da fé; de 

uma fé que não castra ou amputa os corpos, principalmente os femininos, em nome de um pecado 

mítico; que não deprecia,  e sim valoriza,  os seus volumes, a sua natureza.  Uma fé pela qual o 

princípio feminino está presente na carne e na essência. É nessa roda, de  samba de terreiro, que 

corpos-rituais  tornam-se corpo-arte,  revelando leveza e  beleza em forma de sensualidade.  Uma 

sensualidade  que  não  se  entrega  à  sexualidade.  Um corpo  feminino  enaltecido  em sua  beleza 

natural, em suas curvas que assim como na dança se cadenciam ao som das palmas e couro dos 

atabaques. Um corpo respeitado enquanto figura matriarcal, geradora.

Não nos restam dúvidas o quanto a raça negra faz parte da formação do povo hoje 

brasileiro, negro-descendentes. O seguinte trabalho busca o estudo a partir de características que 

chamamos de geografismos presentes em algumas danças brasileiras de influências tipicamente 

negras, e que tentamos encontrar no Samba de Terreiro, na sua fluência em diferentes territórios, 

espaços que transformam e que dão nova conduta ao corpo.

Os  quadris  rebolativos,  o  deslizar  e  pisar  dos  pés,  cantos  estridentes,  palmas 

compassadas, rodas, tambores, cultos, ritos e mitos que através de suas festas e lutas encontra-se até 

hoje resistentes aos preconceitos. Culturas e valores que construíram e constroem a nação a partir de 

corpos que falam, personagens que transitam entre a festa e a religião, a festa que surge a partir da 

fé, da fé cultuada em festas, procissões, rebolados, santos, altares, saias, religiosidade. 

Recorrente  nos  batuques  é  o  fato  de  se  situarem,  muitas  vezes,  num  contexto  liminar 
sagrado/profano.  Em  outras  palavras,  a  atitude  religiosa  permeia  organicamente   profana,  e 
manifesta-se  no  respeito  aos  tambores,  ancestrais  e  outras  entidades  espirituais.  (Dias,  2001, 
p.868).

Tentamos chegar então ao coreografismos corporais a partir do Samba de Terreiro. Mas 

o que considerar dança negro-brasileira descendente direta dos negros-africanos, dentro de universo 

composto por tantas imigrações,  colonização,  tráfico humano? Um país constituído “por todo o 

mundo”. 

Quando passamos a fazer uma singela análise do que seria a Dança em si, podemos 

perceber a aproximação que acontece entre atuante e espectador. Sendo este corpo atuante o criador 

expressivamente cênico capaz de integrar o espectador através de seus signos próprios. Todos ali 

são tomados por um instinto de criação de um personagem, o que eu consideraria natural, ao mesmo 

tempo que se  representa,  não  se  representa.  “eu não  sou  mais  'eu'  e  ao mesmo tempo eu  não 

'represento'”(Cohen,  1989,  p.96).  Enveredando  pelo  pensamento  de  COHEN,  pensemos  como 

surgem os imprevistos em muitas manifestações populares, o quanto a emoção e o momento são 

capazes de interferir e dar novos rumos a brincadeira popular, o que chamaria de improvisação, a 

7 Idem a nota 2 e 3.



espontaneidade. O Samba de Terreiro nos traz a possibilidade de brincar com o momento, com os 

acontecimentos mais atuais do mundo e do agora.

É nessa estreita passagem da representação para a atuação. Menos deliberada, com espaço para o 
improviso, (…) que a vida e arte se aproximam. À medida que se quebra com a representação, com 
a ficção,  abre-se espaço para  o imprevisto,  e  portanto para o  vivo,  pois a  vida é  sinônimo de 
imprevisto, de risco.(idem, p.97).

Considerações finais:

Sons, palmas, pés, atabaques, pratos, garfos, agogôs..

Observando esta manifestação ainda em estado de apreciação e muito inicial atrevo-me 

a  julgá-la primariamente  por  sua certa  simplicidade,  sob a  qual  tenho a  pretensão de criar  um 

achismo, tenho a impressão de encontrar uma planta de caule forte, de raiz profunda, que me invade 

e me transporta pela história. É a partir deste estado de apreciação que sinto o “instinto pesquisador” 

aflorar e querer buscar os cantos, dobras e desdobramentos desta história quase que desconhecida. 

É o som da terra que se pisam, da ligação direta com o Divino, com os céus, com os 

Deuses, se dança, graceja,  não se descreve a qualquer maneira, vibra, porque é vivo, é pulsante, 

bate,  toca,  energiza,  alegra,  comunica,  fertiliza.  Nos  dá  a  sensação  de  estar  lidando  com 

ancestralidade, um passado que é vivo no presente e se interliga automaticamente com o futuro. 

Conta, reconta, remonta, batuca e faz emocionar, ofegar e ter incertas certezas do que já 

vivemos sem lembrarmos, uma incerteza que nos move em busca de algo que não sabemos explicar, 

muito  menos  exemplificar  na  redundância  que  se  constrói  este  texto.  Na  certeza  de  algo 

desconhecido por nós e por muitos, que nos parece escondido em terreiros e territórios de difícil 

acesso, precisa se desvendado, apreciado e preservado.
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