
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SERRA, O. Roda. In: Rumores de festa: o sagrado e o profano na Bahia [online]. 2nd ed. Salvador: 
EDUFBA, 2009, pp. 113-135. ISBN 978-85-232-1231-5. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 
 

  
 
 
 
 

Roda 
 

 

Ordep Serra 



I. Abertura

Tratarei aqui de um procedimento lúdico que
pode ser tomado como uma unidade simbólica elemen-
tar, passível de articulação com outras, na tessitura de fes-
tas tradicionais baianas, mas corresponde a um folguedo
costumeiramente realizado, também, fora desse contexto
– a diversos pretextos... e, muitas vezes, sem outro fim
que um desfrute imediato. É hoje bem menos comum em
grandes festas de largo do que anos atrás: perdeu espaço,
nas duas últimas décadas, para danças que tiveram ori-
gem em seu repertório, e se popularizaram através da
performance de conjuntos celebrizados pela TV (os grupos
de pagode). Mas resiste sempre, no Recôncavo e em bair-

RodaRodaRodaRodaRodaRodaRodaRodaRodaRoda

4_2a EDIÇÂO_Sagrado e Profano CAP 3.PMD 12/5/2009, 17:36113



Ordep Serra

114

ros da gente pobre de Salvador, onde ocorre em pequenas
festas, em ajuntamentos domingueiros, em “roças” de can-
domblé, academias e pontos de encontro de capoeiristas
etc. Refiro-me ao samba de roda: uma dança popular que se
realiza em pequenos grupos, ao som de músicas que eles
mesmos produzem. Pretendo mostrar que esta brincadeira
tem certa polivalência e também pode, em determinadas
oportunidades, constituir um rito sacro. Vou abordá-la
aqui no interesse de uma análise da oposição de sagrado
e profano, no horizonte cultural onde esse folguedo tem
lugar. O estudo etnológico da forma que compõe o sam-
ba de roda parece-me muito necessário,1 mas não tratarei
detidamente de sua estruturação musical e coreográfica.
Vou ater-me a sua sociologia.

II. Primeiros passos

Segundo já indica o nome do folguedo de que
vou tratar, na sua execução os atores se dispõem em cír-
culo. Mas eles não se deslocam num movimento confor-
me a figura que delineiam – como sucede, por exemplo,
numa ciranda, em que os dançarinos evoluem em con-
junto e fazem mover-se a roda por eles formada, seja no
sentido anti-horário, seja no dos ponteiros do relógio, ou
em ambos alternadamente. Na dança que examino, a roda
não gira... Os seus componentes cantam, batem palmas,
tocam (ou não) instrumentos diversos, e movem-se em
leves balanços, no ritmo que produzem, sem sair contí-
nua e sincronicamente do ponto que cada qual ocupa na
circunferência: desloca-se um de cada vez para o centro,
onde o dançarino destacado executa um solo. Este se con-
clui com a escolha de um substituto através de uma
invitação cifrada num gesto convencional: a umbigada, ou

4_2a EDIÇÂO_Sagrado e Profano CAP 3.PMD 12/5/2009, 17:36114



Rumores de Festa O Sagrado e o Profano na Bahia

115

uma espécie de vênia que a representa; ou ainda – no
caso do “samba de esparro” –, um toque de joelho na
coxa, que pode ser apenas insinuado.

Também ocorre duas pessoas ocuparem o cen-
tro da roda ao mesmo tempo e executarem um animado
dueto coreográfico. No samba de esparro, é mesmo indis-
pensável a presença de dois no centro: um começa a
sapatear e outro invade a roda, a imitá-lo, até que um
deles leva uma rasteira e sai; o outro permanece até ser
derrubado por um novo “desafiante”. (Quase sempre,
rasteira e queda são fingidas. Na forma burlesca, que é
a mais comum desta dança “de esparro”, segue-se uma
convenção tácita: o sambista que já antes se achava no
meio da roda é sempre o que “cai”, tendo de sair).2

O processo mais comum de execução do samba
de roda “clássico” é o dos “solos” propriamente ditos.
Neste caso, encerrada a sua exibição no meio da roda, o
dançarino não volta (não precisa) ao ponto exato de onde
saiu: como regra, toma, na circunferência, o lugar da-
quele que o substitui no centro. Essas substituições não
se sucedem numa ordem predeterminada. Fazem-se a
capricho... mas todos acabam dançando muitas vezes
os “solos” e eventuais “duetos”.

Como os dançarinos, as cantigas, em que uma
frase central é cercada por estribilhos, sucedem-se ca-
prichosamente, sem ordem preestabelecida. Espalham-
se num jogo de antífonas. Suas letras, muito curtas, su-
gerem relances de um mundo vislumbrado entre
cintilações, onde as imagens se acendem e apagam num
imprevisível limbo musical: a labareda que corre, o ru-
mor de folhas secas, um moinho queimando, a senhora
que limpa a colher na barra da saia, o apelo do bezerro
faminto... Às vezes, encerram pequenas anedotas: uma
aparição no mato, a encomenda de um impossível balaio
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de cascas de camarão, um jogo de baralho às portas dos
mortos... Instantâneas figuras que se perderiam da reti-
na, ou ficariam cegas na opacidade do trivial, salvam-se
pelo milagre órfico de uma melodia que as faz brilhar
com a graça do novo. A seqüência das cantigas não é
regida por uma ordem lógica; elas sugerem fragmentos
de um tempo que a música refrata.

Hoje existem grupos de samba de roda organi-
zados, com dançarinos profissionais. Mas nos contextos
em que este brinquedo se realiza de um modo espontâneo,
ele toma a forma da ocasião. O número de participantes
não é fixo, e a composição do grupo se verifica variável:
em princípio, entra quem quer, desde que goste e saiba
dançar “sem perturbação”. Os dançarinos que tomam a
iniciativa do brinquedo são sempre amigos, ou pelo me-
nos conhecidos uns dos outros – mas “abrem a roda”,
fazem espaço para outras pessoas que cheguem com evi-
dente disposição de sambar. Esse gesto de cortesia tem
como limite o sentimento da conveniência: não será feito
se a roda já estiver muito grande. Por outro lado, quando
lhes parece oportuno, os sambistas se divertem “botando
na roda” pessoas tímidas, sobretudo mulheres. Mas quem
“força a barra” pode dar-se mal... Lembro-me de um epi-
sódio que pode ilustrá-lo. Há pouco eu o contei a amigos
que praticam com regularidade o samba de roda; de acor-
do com eles, embora o caso não seja comum, “é o tipo da
coisa que sempre pode acontecer”.

III. Volta

Certa noite, fui com um amigo à festa da Con-
ceição da Praia, onde nos divertimos um bocado no lar-
go, enquanto a novena transcorria na igreja. Acabamos
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nos aproximando de uma roda de samba muito bonita.
Ficamos apreciando, até que pessoas do grupo nos con-
vidaram a tomar parte no brinquedo. Não foi preciso
insistir muito... Caímos no samba com vontade. Porém não
demorou a surgir um transtorno: um rapaz bêbado in-
tegrou-se ao grupo sem ser convidado, cantando alto
demais e “atravessando” a música. Foi logo para o meio
da roda, sem esperar um “chamado”. Sapateava de for-
ma espalhafatosa, como se quisesse todo o espaço para
si. O dançarino do momento era um rapaz negro muito
ágil, que logo mostrou não ter gostado nem um pouco
da iniciativa do intruso: gingou à sua frente e aplicou-
lhe uma bonita rasteira. A roda se desfez num segundo,
como por milagre; e quando o entrão se levantou, enfu-
recido, levou uma bênção. Devo esclarecer que a bênção
não foi um gesto sacramental: foi um golpe de capoeira
que projetou o infeliz sobre um grupo de passantes, onde
ele foi recebido com socos e tabefes. Meu amigo,
“escolado” nesses assuntos, pois era um capoeirista ex-
periente, puxou-me pelo braço, dizendo que era hora
de procurar um canto mais sossegado. Concordei. Fo-
mos para um pé de ladeira, perto da igreja. E foi a pou-
cos passos daí que a mesma roda de samba voltou a reu-
nir-se, pouco depois. Todos comentavam que o intruso
era um “caceteiro”, “criador de caso”, “mau elemento”.

Em pouco, o brinquedo recomeçou.
Eu até hoje discordo da classificação que os ca-

maradas da roda deram ao infeliz perturbador. Não creio
que ele fosse um “caceteiro” (ou “maloqueiro”, como tam-
bém se diz). Este nome é aplicado ao tipo de pessoa que
vai a festas com o propósito de procurar briga: em geral,
um especialista em brigas de rua, nada ingênuo.3 Os “pe-
gas” em festa de largo costumam ser instantâneos, e quem
entende do assunto nunca deixa de seguir uma regra bá-
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sica: a do “bateu, saiu”, regra conhecida mesmo por pes-
soas que não têm gosto, nem preparo, para entrar em fu-
zuê. Pelo menos teoricamente, até eu a conhecia.4

Segundo explicam os peritos, uma pessoa atingi-
da num “bolo”, num tumulto, não deve preocupar-se em
retribuir exatamente a quem o golpeou. Consiga ou não
“devolver” a porrada, “batendo para abrir caminho”, o
importante é que se afaste rápido do epicentro da confu-
são. Nas Academias de Capoeira ensina-se que nesses
casos o melhor mesmo é “recolher o barco”, distanciar-se
do fuzuê. De fato, quando surge o “bolo” numa festa de
largo, “quem tem cabeça” afasta-se com rapidez, abrindo
claros onde os contendores se isolem... mesmo porque na
intervenção da polícia sobra pancada pra todo o mundo.
O caceteiro que tem experiência cria a briga e sai logo, dei-
xando-a com outros. O rapaz bêbado do caso que relatei
era forte, parecia disposto ao confronto, mas não mos-
trou competência na briga de rua. Levou um duro golpe
do sambista indignado, apanhou dos passantes que atin-
giu sem querer – e foi o único preso.

Eu confesso que fiquei um pouco assustado com
o procedimento do pessoal daquela roda de samba. Mas
o amigo com quem eu estava farreando na ocasião teve
outro parecer: garantiu-me que os sambistas eram obvi-
amente “de paz”, pois tudo se limitou a um “chega pra
lá” no “entrão”: não fizeram render a briga... Acatei esse
ponto de vista, e voltamos ao samba.

De novo, fomos muito bem recebidos. Em ou-
tras noites da novena, reencontrei o pessoal dessa roda,
onde já fui tratado como “parceiro”. Eram todos bons
camaradas. Detestavam briga.

Raramente é drástica como no caso que narrei a
reação dos componentes de uma roda de samba a um
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intruso desabusado. Os sambistas podem apenas silen-
ciar, sugerindo assim que o “invasor” não é aceito; po-
dem afastar-se de maneira discreta, recomeçando o sam-
ba onde e quando não se acharem mais importunados. A
tolerância com o “entrão” às vezes é grande: quando não
se quer “barulho” nem se deseja interromper a dança.

Num samba “de esparro”, o intruso/inconveni-
ente tem mais oportunidades de ser acolhido. Apenas
corre o risco de transformar-se num saco de batatas. Se
for mesmo caceteiro, é capaz de conseguir uma briga e
tanto: este samba é uma especialidade de capoeiristas.5

Na sua maioria, as rodas de samba são muito
acolhedoras. É preciso que o freguês seja um grande
chato para ver-se considerado um intruso num círculo
desses, onde a empolgação alimenta a receptividade.

IV. As marcas do samba: mimo e momo

O samba de roda, eu dizia, em grande medida
se realiza com elementos de ocasião. Até o contingente
dos sambistas varia, pois muitas pessoas entram e saem
do brinquedo enquanto ele transcorre. Este folguedo joga
com o acaso, e em certos aspectos o imita. O modo como
o grupo se reúne dá a idéia de uma formação espontâ-
nea, mesmo quando não é tanto assim. Os parceiros se
dispõem em roda, como se fossem conversar, e o samba
começa... Viola ou violão, pandeiro, ganzá, chocalho,
triângulo, reco-reco, são instrumentos clássicos na or-
questra do samba de roda, que ainda admite cuíca,
atabaque ou timbau, cavaquinho, banjo, etc.6 Mas a falta
desses instrumentos não constitui obstáculo sério para
que o brinquedo se realize: a rigor, basta que haja dis-
posição para cantar e bater palmas. Além disso, objetos
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variados costumam transformar-se em instrumentos mu-
sicais nas rodas de samba: caixas de fósforo, pequenos pe-
daços de madeira percutidos um contra o outro, prato e
garfo cuja raspagem faz um som festivo, cacumbu e garra-
fa de cerveja, de tinido alegre... Assim como os instrumen-
tos podem ser improvisados, as cantigas também – pelo
menos em parte. São muitas aquelas em que frases novas
têm de ser criadas para combinar-se a um refrão. A roda
de samba é um pequeno laboratório de criação musical.

Por outro lado, embora existam passos caracte-
rísticos (como o miudinho, o corta-jaca), o improviso co-
reográfico é indispensável nesse desempenho.

Uma outra característica importante do samba
de roda vem a ser a simulação/dissimulação de dispu-
tas encenadas no centro do seu círculo musical. Os dan-
çarinos parecem competir em perícia, sucedendo-se uns
aos outros com entusiasmo crescente, na elaboração de
fantasias coreográficas cada vez mais complexas.

Mas ninguém ganha, ou perde, nessa competição.
No esparro, há um duelo fingido, em que todos

os participantes têm vez de “derrubar” e “cair”.
Só em casos excepcionais o jogo das rasteiras se

torna real.
Quando um homem e uma mulher dançam no

centro da roda, por vezes mimam uma cópula que toma
jeito de “luta amorosa”: o tipo de embate em que só há
vencedores.

Por fim, os versos improvisados podem ser al-
ternados num breve desafio, mas é raro que ele progrida
a ponto de tornar-se uma verdadeira polêmica. O sotaque
já foi muito praticado, mas perdeu terreno.7

Acontece, às vezes, que as cantigas sugiram um
confronto burlesco entre o dançarino do centro e o coro
da roda, que o impropera de forma humorística; a res-
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posta pode ser cantada e/ou coreografada, sempre com
muito humor.

Aliás, é típico desta manfestação lúdica o toque
jocoso. As letras das cantigas são freqüentemente cômi-
cas, ou encerram alusões maliciosas, dichotes, gracejos;
a dança costuma oscilar entre o sensual e o burlesco,
que combina de diversos modos.

V. Outras marcas: o erotismo

O erotismo constitui um traço marcante do sam-
ba de roda, que o assinala quase sempre. Essa dança dá
destaque a movimentos da cintura pélvica e das coxas,
que se projetam para a frente em rápidas flexões dos
joelhos. O impulso projetivo é mais explorado pelos
homens, ao passo que as mulheres capricham em pro-
duzir oscilações ondulatórias dos quadris: é o que se
chama mexida, remelexo, ou mexer as cadeiras. Podem com-
binar-se com a mexida movimentos primeiro descenden-
tes, depois ascendentes, do corpo da bailarina, obtidos
através de gradual flexão dos joelhos, em lances suces-
sivos e bem ritmados, com pequenas síncopes, de modo
que a movimentação no eixo vertical se verifique mais
lenta, em contraste com a rapidez da “circulação” dos
quadris (estes sugerem, de fato, um movimento
espiralado): trata-se da seqüência conhecida como “pe-
neirar”. A dançarina a executa, quase sempre, com as
mãos na cintura, e às vezes inclinando um pouco o cor-
po para trás; então as mais peritas movem também a
cintura escapular (nesse caso, deixam os braços meio
pendentes, cotovelos próximos aos flancos, antebraços
um pouco afastados) de modo que os seios estremeçam
de maneira rítmica, com ondulações de intensidade vari-
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ável. O “peneirado” pode ser uma seqüência curta, ou
longa. Na curta, a dançarina o detém antes de acentuar a
flexão dos joelhos, abaixando-se um pouco, apenas; na
mais longa, ela aproxima tanto quanto pode os quadris
dos calcanhares, e o faz inclinando ou não o corpo; a in-
clinação para trás a obrigará a abrir um tanto as pernas.
O mais comum é que a moça mantenha os joelhos próxi-
mos um do outro e desça verticalmente, devagar, com os
movimentos de quadris de que falei. Nesse caso, ela man-
terá uma das mãos na cabeça, como que “amparando” o
occipital, e a outra na cintura; ou as duas mãos na cabeça,
com os dedos entrelaçados por trás do occipital; ou ainda
uma das mãos na cabeça e a outra no ventre, como se o
comprimisse de leve, com os dedos voltados para baixo,
pouco acima do púbis. À “descida” segue-se uma peque-
na “subida” – e esses movimentos descendentes/ascen-
dentes se repetem no mínimo duas ou três vezes.

A seqüência coreográfica descrita corresponde
a um mimo um bocado realista do desempenho femini-
no em um tipo de cópula (muito apreciado na Bahia)
em que a mulher se faz penetrar por um homem deita-
do ou inclinado, movendo-se sobre ele com movimen-
tos que têm o pênis como eixo. O nome popular desse
tipo de coito é coqueirinho, e a perícia na sua execução dá
grande prestígio sexual a uma dama. O desempenho
coreográfico evocado eqüivale a uma demonstração ar-
tística, lúdica, dessa perícia, e também confere prestígio
(erótico) à dançarina.

O remelexo pode ser imitado de forma cômica,
um tanto rápida, pelos sambistas do sexo masculino, que
simulam embaraço ou afetam uma grande emoção nes-
se desempenho: imitando as sambistas mais maliciosas,
eles concluem o movimento descendente com uma ex-
pressão de êxtase comicamente marcada no rosto.
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Quando um casal ocupa o centro da roda, mui-
tas vezes a dançarina desenvolve uma seqüência pareci-
da com a descrita mais acima, executando requebros em
que projeta os quadris. O seu companheiro então aga-
cha-se e estende as mãos, palmas para cima, como se fos-
se amparar-lhe as nádegas, e acompanha a descida da par-
ceira abaixando-se cada vez mais, na mesma proporção
em que ela efetua seu progressivo agachamento; mas não
a toca. Nesse dueto, o partner masculino compõe sua más-
cara facial com expressões cômicas de incredulidade.

No centro da roda, homem e mulher por vezes
executam mimos muito expressivos de atos sexuais, sem
nenhum contacto físico, mas com um realismo mímico
impressionante. 8

Nessa dança, o homem faz os movimentos de
penetração, a que a parceira corresponde com requebros
e olhares lânguidos, como se a cópula fosse real. Tam-
bém ocorre o mimo da cunilíngua, que o dançarino exe-
cuta semi-agachado, a pequena distância da parceira,
enquanto ela se requebra num frenesi crescente, até “che-
gar” a um êxtase simulado.

Tanto quanto sei por testemunho direto, esses
mimos claros de atos sexuais só costumam ser executa-
dos nas rodas quando se canta, ou passa a cantar, os sam-
bas de putaria. Hoje, de acordo com meus informantes, a
dança “...tá mais liberada: o pessoal não espera cantiga
de sacanagem para fazer um escrache”.

Em geral, a abertura do “samba de putaria” é
uma cantiga com esta letra:

Pau dentro
Pau fora
Quem tiver pau pequeno
Que vá embora!
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Na noite do episódio que relatei páginas atrás,
a roda de samba a que me incorporei era, a princípio,
composta só de homens, mas já de madrugada foram aí
acolhidas prostitutas vindas de castelos da Ladeira da
Montanha e do Taboão. O repertório da roda mudou
imediatamente, e as danças acompanharam o novo teor.
Isto se passou nas imediações da basílica de Nossa Se-
nhora da Conceição.

No momento, lembrei-me logo da primeira vez
em que assisti a esse tipo de dança: foi na festa da Ajuda,
em Cachoeira, defronte da igreja da Virgem que todos ve-
neravam. Eu era então um garoto, e fiquei muito espanta-
do... O sambista que puxava as cantigas era um senhor de
meia idade, que eu tinha visto, de manhã, muito contrito, a
rezar na igreja: avé, avé... De noite, ele cantava coisas muito
diferentes no largo do outeiro, perto da mesma capela.9

Não tenho a menor dúvida de que o velho sam-
ba de putaria é a fonte original de inspiração de muitas
danças “novas” (como a dança do tchan, a “da bundi-
nha”, a “da garrafa” e similares) criadas por grupos
baianos que atualmente fazem grande sucesso.10

O (antigamente) chamado “samba de putaria”
nunca foi a única variante dessa matriz coreográfica a
empregar elementos eróticos. Apenas os acentua de
maneira muito explícita.11 Em qualquer de suas formas,
o samba é sempre rico de sensualidade...

Mas há outros esquemas na dança das rodas de
sambistas: o “puladinho” e o “panha-laranja”, por exem-
plo, são passos que exigem do dançarino uma perícia ao
pé da letra acrobática: encantam pela leveza que impri-
mem à dança.

A leveza chega a ser hierática em um estilo muito
especial do samba de roda, em uma seqüência às vezes
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chamada de “serenado”, em que as dançarinas parecem
deslizar, executando movimentos rápidos dos pés, en-
quanto mantêm o corpo relativamente imóvel da cintu-
ra para cima.12

No samba duro prevalecem os gestos, as expres-
sões e os cines miméticos jocosos: a imitação de uma
caminhada claudicante, do deslocamento de um velho
encurvado etc. Nesse estilo, faz parte da técnica coreo-
gráfica a imitação de um movimento parcialmente to-
lhido, com “hesitações”. Há um pouco de pantomima
nessa modalidade de samba de roda.

No esparro, a pantomima se orienta para a cons-
trução de uma armadilha que se elabora de forma cômi-
ca: um dos parceiros deve surpreender o outro com uma
rasteira, de modo que precisa “distraí-lo”... O efeito hu-
morístico é natural num jogo em que os antagonistas,
ambos dispostos a enganar um ao outro, para isso de-
vem fingir ingenuidade.

Num estilo muito bonito e difícil do samba de
roda, o movimento básico é de pequenos rodopios com
oscilação lateral do corpo: o dançarino se projeta como
se fosse cair, tombando de lado, e interrompe a que-
da de súbito; evolui girando mais ou menos o corpo.
A dança combina “tombos”, oscilações e rodopios rá-
pidos que sugerem um arrebato. Esse estilo é conhe-
cido como “samba de caboclo”, pois caracteriza uma
dança entusiástica das pessoas em transe nas “aldei-
as” ou “terreiros”, quando os divinos caboclos se ma-
nifestam.

Há, portanto, procedimentos diversos no sam-
ba de roda, que não se limita ao registro erótico. Mas
ele sempre tem a marca da sensualidade.13 Isso vem
das origens...
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VI. Antecedentes

A palavra quimbundo semba quer dizer “umbi-
go”, mas também designa uma coreografia ancestral do
samba – chamado por um termo seu cognato. Essa core-
ografia foi documentada por viajantes, no século passa-
do, na região de Luanda. Sarmento (1880)14 assim a des-
creve:

O batuque consiste [...] num círculo formado pelos dança-
dores, indo para o meio um preto ou preta que, depois de
executar vários passos, vai dar uma umbigada, a que cha-
ma semba, na pessoa que escolhe, a qual vai para o meio do
círculo substituí-lo.

O citado Sarmento destaca ainda o teor erótico
da performance:

A letra das canções gentílicas é sempre improvisada, e con-
siste geralmente na narrativa de episódios amorosos, de
feitiçaria, ou de façanhas guerreiras. Há negros que adqui-
rem fama de improvisadores [...] Os cantares que acompa-
nham essas danças lascivas são sempre imorais, e até mes-
mo obscenos [...]

Capelo e Ivens (1881)15 registraram a mesma
dança entre os nativos de Caconda:

[...] dos grupos,em redor, saem alternadamente indivíduos
que no amplo espaço exibem seus conhecimentos coreográ-
ficos, tomando atitudes grotescas. Por via de regra, são estas
representadas por mímica erótica, que as damas, sobretudo,
se esforçam por tornar obscena [...] Após três ou quatro vol-
tas perante os espectadores, termina o dançarino por dar
com o ventre na primeira ninfa que lhe parece, saindo esta a
repetir cenas idênticas.

4_2a EDIÇÂO_Sagrado e Profano CAP 3.PMD 12/5/2009, 17:36126



Rumores de Festa O Sagrado e o Profano na Bahia

127

Os mesmos autores descrevem o batuque
conguês como:

[...] uma espécie de pantomima em que o assunto obrigató-
rio é sempre a história de uma vigem a quem são explica-
dos os prazeres que a esperam quando o lembamento (casa-
mento) a fizer mudar de estado, e outras obscenidades[...]

Apesar de vazados num tom grosseiramente
preconceituoso, esses testemunhos são úteis por mos-
trar elementos que são característicos do samba de roda
brasileiro já presentes nas tradições coreográficas afri-
canas das quais ele se originou.16 Essas tradições o as-
sociam de maneira ineludível a um campo ritual, e par-
ticularmente à iniciação amorosa: referem-no a uma ce-
lebração de embates de diferentes tipos – sexuais, guer-
reiros e mágicos – interconectados na mesma constru-
ção metafórica e reproduzidos em mimos voltados para
uma catarse jocosa. A metáfora circunda um território
(também) ocupado pela religião: muitos autores afir-
mam que, entre os bantus, o samba (as danças
originadoras do samba) demarcava(m) um culto reali-
zado ao ar livre.17 Ora, nessa afirmativa está implícita
uma oposição entre tipos de desempenho ritual dife-
renciados segundo o espaço de sua performance: entre
ritos que tinham lugar em recintos fechados e ritos exe-
cutados em campo aberto... Já o samba de roda baiano
tem (ou tinha) um locus classicum no largo, diante de
igrejas, em grandes festas religiosas da tradição po-
pular: parece manter uma secreta relação de
complementariedade com desempenhos sacros que se
desenvolvem no interior de templos.18
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VII. O samba de roda
e seus protagonistas.

De novo o sagrado e o profano

O samba de roda mais comum é o que reúne no
mesmo círculo homens e mulheres. Mas há rodas que
são apanágio de homens adultos. Ainda que moças e
garotos possam integrá-las nas Academias, as rodas de
capoeira onde se pratica de forma clássica o samba de
esparro são o domínio por excelência dos bambas. Os
capoeiristas de rua procuram frisar esta caracterização.

Por outro lado, existem rodas de samba exclusi-
vamente femininas, que se formam em ocasiões festi-
vas. Algumas delas admitem uma orquestra masculina,
de músicos que não dançam. Outras, nem isso: os ho-
mens podem assistir, mas não entram na brincadeira.
Neste caso, as mulheres divertem-se em referências jo-
cosas a seu gênero, ou ao sexo oposto.19 Numa variante
desse brinquedo, muito apreciada por senhoras casadas
do Recôncavo20, o coro dirige-se à dançarina do centro
descrevendo seu esposo de forma pouco lisonjeira, atra-
vés de sucessivos impropérios, a que ela responde sem-
pre do mesmo jeito:

– Teu marido é marreteiro!
– Eu quero meu marido assim mesmo...
– Teu marido é descarado!
– Eu quero meu marido assim mesmo...
– Teu marido é semvergonha!
– Eu quero meu marido assim mesmo...

Tudo acaba quando o coro acusa:

– Teu marido é um pirobo!21
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Então a dançarina pula fora, protestando:

– Não quero mais esse diabo de marido!

Ao som de uma orquestra de homens, as Irmãs
de Nossa Senhora da Boa Morte, de Cachoeira, executam
uma dança muito bonita, alegre, de uma leveza hierática:
um samba que tem lugar no termo dos festejos de um
grande ritual onde se combinam cerimônias católicas e
do culto aos orixás. Tem a ver com essas solenidades,
constitui seu simétrico complementar.

Merece destaque também o samba de roda
protagonizado por crianças, que o dançam no contexto
do culto doméstico a divindades infantis: nos Carurus de
Cosme e Damião. Sincretizados com os Ibeji, estes santos
são concebidos como gêmeos e meninos. Seus devotos,
em Salvador e no Recôncavo da Bahia, costumam
propiciá-los oferecendo em sua homenagem um banque-
te em que as crianças têm a primazia, e onde o prato
principal é o caruru, um creme de quiabos (que na oca-
sião deve ser feito bem viscoso, com muita baba).22 De-
pois de servidos, os garotos e garotas cantam em roda
certos sambas, a que os adultos apenas assistem, sem
participar.

Existe ainda uma forma bem mais elaborada
desse ritual, em que ele tem o começo assinalado por
uma coreografia muito expressiva, protagonizada por
sete garotos do sexo masculino, vestidos de branco. Dan-
çando, os pequenos atendem ao apelo cantado das pes-
soas que oferecem o repasto:

Venha cá meu menino
Eu te dou de comer
Te dou de comer
Te dou de beber!

4_2a EDIÇÂO_Sagrado e Profano CAP 3.PMD 12/5/2009, 17:36129



Ordep Serra

130

Assim convocados, os sete garotos, sempre a
dançar, adentram o recinto onde os espera o caruru, de-
positado numa gamela ou em outra vasilha grande, no
chão, diante do nicho dos santinhos. Logo rodeiam a va-
silha e, no que cessa a cantiga, atiram-se à comida, que
devem consumir sem uso de talheres.23 Esses garotos
(que então representam os Ibeji) 24 produzem sempre al-
guma confusão, comendo juntos na mesma vasilha: su-
jam-se e causam certa balbúrdia... coisas que, no contex-
to da festa, não apenas se tolera, mas se valoriza: seu
“comportamento de poluição” 25 tem um sentido religi-
oso que o torna desejável no ritual em apreço.

Há pouco, ao discriminar modalidades do sam-
ba de roda, fiz apelo a critérios muito simples: sexo e
faixa etária dos participantes. Assim distingui três for-
mas em que ele é praticado por adultos, a saber:

(1) a mais usual, envolvendo homens e mulheres;
(2) uma forma em que, pelo menos preferenci-

almente, ele é praticado só por homens;
(3) uma modalidade em que é praticado só por

mulheres.

Verifiquei ainda que existe um samba de roda
de crianças, de que identifiquei dois subtipos:

(4a) o rito mais simples, em que meninos e me-
ninas têm participação;

(4b) um rito protagonizado apenas por sete
garotos.

Aposto que o leitor não pensou na outra moda-
lidade que agora assinalarei, fazendo apelo aos mes-
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mos critérios... Eu também não esperava encontrá-la...
Mas trata-se de coisa que acontece com certa freqüência
aqui em Salvador: um samba de roda de adultos-crian-
ças, onde alguns dos dançarinos podem ser relaciona-
dos com os dois gêneros.

Refiro-me ao samba dos erês:26 erês, segundo o
povo do candomblé, vêm a ser espíritos caracterizados
como infantis, que tomam a iaô (iniciada) substituindo o
orixá (divindade) num transe secundário. São ligados
aos Ibeji na mitologia do culto. Atribui-se a um erê o
mesmo gênero do orixá que ele sucede na cabeça devo-
ta: assim, uma iaô muito feminina, iniciada para Oxossi,
ou Ogum,27 por exemplo, quando em estado de erê vai
identificar-se como um garoto... Conforme mostrei em
estudos a respeito, os erês freqüentemente fazem em-
prego de uma linguagem chula, “obscena”, e às vezes
adotam “comportamentos de poluição” (lambusando-
se ao comer, e sujando incautos... a quem oferecem sua
comida). Isso tem um sentido ritual. Os gestos chulos e
a linguagem “suja” das crianças divinas do candomblé
correspondem ao padrão do que Evans-Pritchard (1971)
chamava de “obscenidade prescrita”.

Também no seu samba de roda, os erês seguem
a pauta da aiscrologia28. Aí se acha, aliás, a principal di-
ferença, em termos de repertório lírico e coreográfico,
entre o samba dos erês e o das crianças humanas que
dançam em louvor dos Ibeji, representando-os, no
“caruru de preceito”... Note-se, porém, uma analogia
em outro plano: o rito desse caruru protagonizado por
crianças “de verdade” freqüentemente inclui alguma
“lambuseira”, um “comportamento de poluição”.29

Por fim, lembre-se que os ritos dos erês e esses
Carurus de Cosme ligam-se ao mesmo complexo de crenças.30
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Fico por aqui. Creio ter mostrado uma coisa: a
ambigüidade que constitui as festas de largo pode ve-
rificar-se também na variação de certos elementos a elas
associados, quando se analisa sua performance em dife-
rentes contextos. O samba de roda, que muitas vezes
não passa de um puro folguedo, em outras instâncias
constitui um rito de sentido inequivocamente religio-
so: por exemplo, no caso do samba dos Sete Inocentes –
ou do que dançam os divinos erês... entre o sagrado e o
profano.

Notas

1 Uma gramática comparativa do samba que considere os múltiplos dialetos
deste idioma músico-cinético seria um belo programa de estudos para a
antropologia da arte brasileira. Confesso a limitação técnica que nesse ponto
me restringe a referências impressionistas; pelo menos posso dizer que a
minha experiência, no caso, é um bocado direta: deriva de uma longa, intensa
e deliciosa observação participante.
2 Em rodas de capoeiristas de rua, o samba de esparro costuma envolver
disputas reais.
3 Hoje – dizem meus amigos assíduos às festas de largo, que já não freqüento
como antes –, os criadores de caso são os “malhados”, adeptos da fisicultura
e de artes marciais, que se divertem sadicamente procurando nas festas
oportunidade de espancar os incautos por eles provocados. Não raro, são
gente da polícia, que, de folga, ou à paisana, assim se divertem.
4 Meu prudente pacifismo sempre me levou a ouvir com atenção os
conselhos do Mestre Pastinha (e depois, do Mestre Gato) aos alunos que
iam a festas de largo. Nunca aprendi a difícil arte desses mestres, mas
gravei seus bons ensinamentos teóricos... e mostrei-me aplicado pelo
menos numa coisa: sempre ia a essas festas em boa companhia, de amigos
capoeiristas, tranqüilos, escolados e pacíficos, como Iê, Fera, Mal, Bom Cabrito.

5 A briga ocorrerá com maior probabilidade se a roda for composta por
bambas de rua, pois os de Academia têm uma disciplina mais severa: se
um intruso perturba uma sua apresentação num largo, geralmente eles
preferem acabar o folguedo a aceitar o conflito. Mas nem sempre fazem o
que preferem...
6 O berimbau não falta no samba de esparro, que tem lugar em rodas de
capoeira.
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7 Chama-se de sotaque o improviso de versos, coplas, ou pequenas cantigas
“satíricas”com que parceiros/rivais ironizam um ao outro, no samba.
8 Num samba desses, já vi um dançarino tirar a camisa, torcê-la e colocá-la
dentro do calção, de modo que o volume sugeria um grande pênis ereto.
O camarada que vi dançar assim numa quadra de bloco, (depois de um
ensaio) com uma moça bonita e desinibida, falou-me que “desse jeito é
mais interessante” e que sua “providência” não tinha sido um improviso:
“às vezes a gente dá esse toque, pra animar a parceira”.
9 Meus parceiros da roda de samba da Conceição, com quem fiz amizade,
eram também católicos, e tinham muita fé na Virgem Maria. Não lhes
passava pela cabeça a idéia de que seu samba pudesse negar-lhes a devoção.
10 Há muitos anos, numa noite de farra, ao passar por uma velha rua do
Centro Histórico de Salvador, encontrei formada uma brincadeira
dessas; no momento, a principal dançarina era uma prostituta bêbada
que evoluía no centro de uma roda composta por maioria de homens.
Nas descidas do remelexo, sem sair do lugar, ela agachava-se aos poucos,
quase tocando com o sexo o gargalo de uma garrafa posta no chão... A
cena pareceu-me grotesca. Recentemente, esta mesmíssima dança foi
lançada por um grupo de pagodeiros e tornou-se moda: passou a ser
praticada em todo o país, até mesmo em festinhas infantis de classe
média. Assisti na televisão a um show de variedades (em 1997) em que
um dos membros da Companhia de Pagode contava como seu grupo
inventou a coreografia da “dança da garrafa”... Por certo, houve uma
coincidência, ou uma reinvenção. Como várias outras do gênero, esta
dança da garrafa acabou consagrada pela mídia e difundiu-se por todo
o Brasil. Numa reportagem publicada no jornal carioca O Globo de
domingo, 2 de março de 1997, na seção “Jornal da Família”, registrou
Luciana Fróes o susto de uma senhora ao ir apanhar o filho , de 7 anos,
na festa de um coleguinha: segundo ela contou à jornalista, quando
chegou ao local da festinha – o playground de um prédio de classe
média alta, no Cosme Velho –, o animador, contratado pelos pais do
aniversariante, estava organizando um concurso entre as crianças. Todos
deviam requebrar os quadris e ir abaixando o corpo até roçar a boca da
garrafa de cerveja, no centro de uma roda... Meninos e meninas
cantavam e dançavam assim, estimulados pelo animador... A jornalista
comenta que “o susto dessa senhora é o de milhões de pais brasileiros”...
pois as “danças sexuais”, como as chama, tiveram um extraordinário
sucesso no meio infantil.
11 Pode-se então chegar ao chamado “escrache”. Segundo me parece, o
escrache tem um teor agressivo que se sobrepõe ao intento da provocação
sensual. Envolve uma vontade de humilhação, tanto ativa como passiva.
É a sensualidade com má fé.
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12 Trata-se de uma seqüência clássica no samba das Irmãs da Boa Morte, de
Cachoeira, que o executam com seus trajes típicos, portanto com longas
saias bordadas e chinelas – uma indumentária que oculta os movimentos
das pernas e disfarça os dos pés, acentuando a impressão de deslizamento.
Refiro-me às damas que compõem a Irmandade de Nossa Senhora da Boa
Morte, tradicionalmente formada por mulheres negras e idosas de
Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. A propósito ver Nascimento, 1988.
13 O próprio gesto que opera a substituição dos sambistas, que os faz
suceder-se no centro da roda, tem qualquer coisa de evocativo de um
contacto sexual: o toque dos umbigos. É verdade que geralmente a
umbigada fica na menção, trocada por uma espécie de vênia. Ainda assim,
continua sugestiva. A umbigada nunca se omite numa variante do samba
mais em uso nas áreas rurais do Recôncavo e do sertão da Bahia: a que se
chama, por isso mesmo, “samba de umbigada”, ou “bate-baú”.
14 Cit. apud Carneiro, 1961b.
15 Cit. apud Carneiro, 1961b.
16 Sobre as origens do samba brasileiro, ver Tinhorão, 1988. A respeito
dos batuques e sambas na Bahia do século XIX, ver Teles dos Santos, 1998.
17 A propósito, ver Castro, 1976.
18 Em Salvador e no Recôncavo, as rezas domésticas em honra de Santo
Antônio (as trezenas) tradicionalmente se “complementam” com um
samba de roda.
19 Podem começar cantando, por exemplo: Quanta mulher junta.../Ai que
catinga de coisa!

20 Eu o documentei em Cachoeira.
21 No dialeto da região, a palavra pirobo significa “homossexual”, ou ainda
“homem impotente”.
22 Na dita festa, o caruru não é servido sozinho: constitui a iguaria básica,
a que se associam muitas outras, combinadas no mesmo prato: vatapá,
feijão de omolocô, xinxim de galinha, feijão preto, abará, acarajé, acaçá,
roletes de cana e pedaços de rapadura, banana frita, pipocas.
23 Analisei este rito em outros estudos: cf. Serra, 1978 e 1981. Há muitos
registros etnográficos acerca do Caruru de Cosme... Cf. p. e. Nina Rodrigues,
1977; Querino, 1938; Carneiro, 1936 e 1961a ; Ramos, 1940; Landes, 1967;
Tavares, 1951; Bastide, 1978 etc.
24 De acordo com seus devotos baianos, eles ao todo seriam sete.

25 Sobre o simbolismo de semelhantes “comportamentos (rituais) de
poluição”, veja-se Douglas, 1976.
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26 Ver a propósito Serra 1978, 1980.
27 Oxossi e Ogum são orixás masculinos, divindades masculinas.
28 De aiskhrós (“torpe, chulo”) e lógos ( “enunciado”) deriva o termo
aiskhrología que designa a linguagem obscena – e também o uso ritual
desse tipo de linguagem, no grego antigo. Em estudos sobre o assunto,
eu me vali da forma aportuguesada desse nome (aiscrologia) para
designar condutas rituais de abuso verbal.
29 A homologia entre obscenidade e sujeira é simbolicamente afirmada
quase que por toda parte. Basta lembrar que o significado original do
termo obscenus vem a ser sujo. Mas conforme demonstrei em outros
estudos, onde analisei o complexo de crenças e ritos relacionados com
as figuras dos erês e dos Ibeji, no mundo do candomblé, a conduta de
sujamento e a aiscrologia (a linguagem chula, “obscena”) têm um
significado catártico, obedecem a um impulso de purificação.
30 O samba de roda dos erês tem lugar durante o Leri, ou seja, no
último dia de uma grande festa de orixá (de celebração de uma
divindade), no contexto de um episódio ritual que corresponde a
uma transição entre a vivência do sagrado e a rotina “secular”, a vida
comum a que se voltará em seguida. Os protagonistas do rito em
questão – os erês –, vivem um estado intermediário entre a identidade
do orixá e a da pessoa iniciada que o deus possui. Muitos desempenhos
do Leri cifram o que cabe chamar, na seqüela de Van Gennep (1977),
ritos de dessacralização. Um festival religioso como a festa de orixá
envolve uma passagem da ordem normal do cotidiano para a sagrada,
e um retorno ao campo da rotina. No processo cíclico assim
configurado, cabe distinguir, segundo o conhecido esquema de Van
Gennep, três fases, a saber: a de separação , a de margem e a de
dessacralização. Comentando o esquema, Leach (1974) acrescentou à
série, para efeito de esclarecimento, mais uma “etapa”: a “fase’da
“vida secular normal”; e ponderou que assim como à fase de separação
corresponde a formalidade, à de dessacralização se correlaciona o que
ele chamou de mascarada: momento em que os atores “condescendem
em abusos”. Estou aqui tratando de um assunto que se pode relacionar
com o esquema em apreço... O caso não é isolado: em diferentes
sociedades e culturas, é possível encontrar exemplo de festivais onde
se realizam, de modo paralelo, mas compondo uma mesma unidade
ritual, de um lado, cerimônias revestidas de formalidade, de outro,
“mascaradas”ou “folias”...É o que sucede nas festas de largo baianas,
como se viu.
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