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RESUMO

Este trabalho busca analisar o estudo de caso do Reconcario, o qual se autodenomina
um grupo de estudo do Samba de Roda do Recôncavo Baiano. O intuito é entender como essa
manifestação cultural, que se tornou patrimônio imaterial da humanidade em 2005 pela
UNESCO, tem a sua circulação no Rio de Janeiro por meio deste coletivo. Traçando um
panorama das políticas de registro e inventário e outras políticas públicas desenvolvidas para
este setor, procuro fazer uma reflexão a respeito da circulação deste bem imaterial e de como
acontecia o processo de troca de informações de saberes, técnicas, expressões do Samba de
Roda fora do local originário definido pelo IPHAN. Para melhor comunicação entre os atores
sociais e instituições interessadas no assunto, elaborei aqui um roteiro de documentário.

Palavras-chave: patrimônio imaterial, samba de roda, circulação do patrimônio
imaterial, cultura popular, cultura preta, cultura afro-brasileira

ABSTRACT

Keywords: intangible heritage, samba de roda, circulation of intangible heritage,
popular culture, black culture, afro-brazilian cuture.
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1.

INTRODUÇÃO

O samba de roda é um tipo de música e dança classificado como uma das raízes do
samba carioca, de matriz afro-brasileira praticado principalmente na região do Recôncavo
Baiano. Ele difere-se do samba carioca atualmente em sua organização e tipo de canto. A roda
não é circunstancial como nas “rodas de samba”, ela faz parte do apoio o qual se faz aos
tocadores, cantadores e sambadores. O canto é coletivo e de grande responsabilidade das
“sambadeiras” as quais cuidam da roda, respondem ao canto e sambam em dupla no meio da
roda. Denominam-se “sambadeiras” e “sambadores” e não “sambistas” como no Rio de Janeiro
e em outros locais do país. Os cânticos são entoados pelos tocadores primeiramente com
pequenas estrofes e o refrão é respondido pelas mulheres em tom agudo também em versos
pequenos.
Os primeiros registros históricos segundo o dossiê do IPHAN (2006)1 das formas
culturais que fazem parte do samba de roda datam do século XVII. Será encontrado, por
exemplo, nos poemas de Gregório de Matos (1636-1696), o termo umbigada ou embigada e
também a viola. Segundo Tinhorão (1988), citado também no dossiê, são os viajantes
estrangeiros os quais vão relatar em suas experiências no Brasil os primeiros relatos que se
assemelham ao samba de roda:
“(...) entram em cena a viola ou o violino, e começa a cantoria, que logo cede passo
à atraente dança dos negros. (...) Consiste em bailarem os pares ao dedilhar insípido
do instrumento, sempre no mesmo ritmo, quase sem moverem as pernas, com toda a
ondulação licenciosa dos corpos, em contato de modo estranhamente imodesto. Os
espectadores colaboram com a música em um coro improvisado, e batem palmas,
apreciando o espetáculo (...)” (inglês Thomas Lindley, 1803 citado por Tinhorão,
1988:54 apud IPHAN 2006)

Apesar de ele falar em violino, todo o restante do relato dá as características do Samba
de Roda ao som da viola. Segundo também este dossiê organizado por Carlos Sandroni, a
primeira menção da palavra samba, data de 1838, e encontra-se em um jornal em Pernambuco,
1

- A partir do Decreto 3551/2000, em cumprimento aos artigos 215/216 da Constituição, instituiu-se o registro de
bens culturais de natureza imaterial que constitui o patrimônio cultural brasileiro, sendo o Dossiê do IPHAN sobre
o Samba de Roda do Recôncavo Baiano um inventário que serviu tanto para a patrimonialização como forma de
expressão em território nacional como para o vencimento da candidatura a patrimônio imaterial da humanidade
pela UNESCO.
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_SambaRodaReconcavoBaiano_m.pdf
acesso em 25/08/2021
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estado fronteiriço com o estado da Bahia a noroeste. A menção, segundo ele, não tem descrição
nem associação específica a afrodescendentes. Porém, segundo o historiador João José Reis,
também citado no mesmo dossiê, o primeiro registro manifesto da palavra samba na Bahia é de
1844, em Salvador. É o relato de um carcereiro, chefe de polícia da prisão municipal, Joaquim
José dos Santos Vieira:
“Ontem quase 9 horas da noite, depois das prisões fechadas, ouvi um alarme, que
não podia perceber se era samba de africanos, ou de nacionais (...) vim à guarda
informar-me aonde era aquele estrondo, quando vi que era na 4a prisão desta cadeia
(...) imediatamente disse ao sargento mandasse a sentinela conter a ordem naquela
prisão: cessou o samba (...)” (Reis, 2002:130 apud IPHAN 2006).

No entanto, este registro não diz muito sobre o que seria samba exatamente além de
“desordem”2. Na primeira metade do século XIX, ainda segundo João José Reis e Jocélio Teles
dos Santos conforme documento do IPHAN, o termo batuque era utilizado de forma genérica
para designar o divertimento dos negros. Então, na segunda metade, já temos em imprensa e
registros policiais, referência ao Samba da Bahia, agora já com características semelhantes ao
que temos hoje no Recôncavo: “Nos becos da Rua da Castanheda, por exemplo, havia, segundo
o jornal O Alabama [de 26/1/1864], sambas, todas as noites, acompanhados de pratos e
pandeiros” (Santos, 1998:23-4 apud IPHAN 2006).
No final do século XIX e início do século XX, o Samba de Roda vai ser objeto de
interesse para os intelectuais, impulsionados a descobrir as raízes da identidade brasileira,
devido à ascensão do samba feito no Rio de Janeiro como gênero urbano que havia sido gravado
e estava tocando na rádio. Este momento vai coincidir com o momento inicial da vida industrial
e urbana, além do início de um mercado de entretenimento para as massas no Brasil. Segundo
ainda o Dossiê do IPHAN “Tais processos influenciaram, é claro, a prática do samba de roda,
cuja importância declinou muito em Salvador, embora tenha declinado menos em muitas partes
do estado da Bahia, e, em particular, no Recôncavo.” (IPHAN, 2006, p. 33)
Tuan (1983), vai demonstrar a relação dialógica entre seres humanos e lugar, pois o
objeto (espaço ambiente) seria uma construção genuinamente humana, revelando-se sujeito
(lugar) na medida em que há significações decorrentes dessa ligação as quais conduzem as

2

- Aqui este termo foi empregado para designar o sentido de perturbação da ordem que as autoridades brancas e
disciplinadoras queriam manter. Neste sentido, “desordem” era o termo empregado para referir-se as expressões
culturais dos encarcerados. Para mais, ver REIS, 2002.
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atividades de atores sociais. Nesse sentido, podemos reiterar que lugares são espaços físicos
recheados de significação cultural, e as culturas vivenciadas em cada local vão dialogar e
disputar espaços na memória da cidade e do país como um todo. Renata de Sá Gonçalves (2013,
p.114) em seu artigo, vai indicar a existência de relações afetivas, morais e territoriais entre o
samba, as pessoas e os lugares na cidade do Rio de Janeiro. Para ela, as memórias e experiências
desses lugares são impelidas por várias motivações envolvendo “religiosidade, cosmologia,
patrimônio e entretenimento”. Todas essas narrativas constituiriam formas de estar no mundo,
de modo a conhecê-lo e relacionar-se com camadas sociais, indivíduos e territórios segregados
ou em contestação.
Sem dúvida, o samba foi construído como símbolo da identidade nacional, e muitos vão
lembrar do primeiro samba gravado na rádio “Pelo Telefone” de Ernesto dos Santos, conhecido
como Donga, como o marco inicial do samba nacional. Nesse contexto, o Samba de Roda vindo
com as baianas e baianos3 para o Rio de Janeiro vai sendo reinventado e dando raízes a
variações. O samba de roda chegou ao Rio por meio dos baianos, mas é a tecnologia de gravação
que vai pautar o imaginário social sobre o marco inicial do samba. A partir de 1902, essa
tecnologia vai inaugurar uma rede industrial e comercial difundindo a música no país como
mercadoria utilizando-se de registros e transmissões via rádio posteriormente. Segundo
Napolitano e Wasserman (2000), após a primeira gravação do samba em 1917, a disseminação
do samba vai ser facilitada por uma variedade de mídias e vai ser reconhecido como gênero
musical nacional em 1930. Segundo estes autores, Donga vai ser acusado por alguns membros
da comunidade baiana de apropriação da herança musical coletiva para propósitos próprios. A
canção de Donga, apropriada ou não, trazia uma métrica já reinventada e um pouco diferente
do Samba de Roda baiano. O Samba carioca vai ganhar notoriedade e desenvolver uma
variedade de estilos distintos do baiano, este muitas vezes esquecido do imaginário nacional
como símbolo de identidade, e aquele, mesmo com alguns momentos de crise, vai ganhar o
palco e os holofotes.
O Samba de Roda, segundo Sandroni (2010), era pouco conhecido em 2004-2005 fora
da região do Recôncavo baiano. Podia até ser reconhecido por sua ancestralidade do Samba
carioca, mas não como um bem cultural vivo e dinâmico da atualidade. Tanto que a viola
3

Segundo MOURA (1995), houve um grande fluxo migratório de baianos para o Rio de Janeiro entre 1890 e 1917,
momento pós abolição, entre eles Tia Ciata, cuja casa se tornou a capital da Pequena África e do samba, Tia
Percilana, mãe de João Baiana, Tia Amélia, mãe de Donga. Todas essas figuras foram fundamentais para a
disseminação da prática do Samba de Roda assim como por sua fusão no contexto do Rio de Janeiro.
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machete, um dos instrumentos tocados também nesta manifestação cultural, estava em vias de
desaparecer, assim como seus tocadores. É então, a partir do edital para candidatura a
Patrimônio Imaterial pela UNESCO, que o Samba da Bahia vai ser lembrado como sinônimo
de raiz da brasilidade que precisava ser resgatado e difundido para não desaparecer. Após a
inclusão pela UNESCO como Patrimônio Imaterial, algumas medidas no sentido de difundir o
Samba de Roda vão ser tomadas:
“Em 2006, o Iphan financiou a produção de um CD com livreto, apresentando uma
seleção das gravações realizadas em 2004 para o dossiê de candidatura,
acompanhada de textos e fotos (Sandroni &amp; Pires, 2006). Um ano mais tarde,
um belo livro de capa dura, ilustrado por numerosas fotos coloridas, foi publicado
pelo Iphan, contendo o texto do dossiê de candidatura enviado à Unesco (Sandroni
& SantAnna, 2007). Esse livro vem acompanhado de DVD contendo registros
audiovisuais do samba de roda. O CD e o livro/DVD foram distribuídos a instituições
culturais e bibliotecas. Uma grande parte das tiragens foi entregue à Asseba para
distribuição local.” (SANDRONI, 2010, p.379)

É neste contexto que, após ser considerado Patrimônio Imaterial e Oral pela Unesco em
2005, surge no Rio de Janeiro o grupo cultural Reconcario4. Esse se denomina como um
movimento cultural que pesquisa e divulga o Samba de Roda tradicional da Bahia, mais
especificamente das cidades que compõem o Recôncavo Baiano e fruto das experiências vividas
por Fábio Oliveira, vulgo Fabio Chapéu de Couro5 e Alessandra Morioka, vulgo Japa6, numa
viagem à Bahia, o grupo iniciou suas atividades no ano de 2008, sob a benção de Dalva Damiana
de Freitas, madrinha do Reconcario, ou simplesmente D. Dalva, matriarca do tradicional grupo
de Samba de Roda Suerdick, da cidade de Cachoeira, na Bahia, e tida como a mais antiga mestra
de Samba de Roda ainda em atividade no Recôncavo Baiano. O Reconcario é formado por
músicos, divididos em instrumentistas de harmonia, ritmo (tambores e pandeiros) e dançarinas
(sambadeiras). O grupo atua com o intuito de resgatar e dar continuidade a cultura do Samba
de Roda no Rio, exaltando a descendência baiana do samba carioca. Dentre os principais
compromissos do grupo na difusão dessa manifestação, estão a responsabilidade histórica, a

4

- https://www.facebook.com/reconca.rio
https://www.instagram.com/reconca2020/
5
- O apelido Chapéu de Couro foi dado pelo mestre de capoeira João Grande em um evento em que esteve no Rio
de Janeiro. Antes era apelidado de Pezão, mas depois da visita do mestre, por conta do chapéu de boiadeiro que
utilizava na cabeça, o mestre só o chamava por esse nome. Após este evento o apelido acabou sendo adotado se
tornando Fabio Chapéu de Couro.
6

- O apelido Japa vem desde a infância devido ter também descendência japonesa e devido aos seus traços físicos.
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conservação das tradições e o resgate de elementos que, com o tempo, foram se perdendo. O
repertório do grupo é embasado nas cantigas tradicionais do Recôncavo Baiano; contudo, a
identidade carioca do grupo é evidente. O grupo estuda tanto o samba corrido quanto o samba
chula; no entanto, o grupo tem um repertório maior de samba corrido, que é um samba mais
rápido acompanhado por tambores e pandeiros.
No samba corrido, o tambor acompanha o ritmo da seguinte forma “cá cum cum cá cum
cum cá cum cum cá cá cum”, já o pandeiro acompanha o ritmo da seguinte forma “cá cum cá
cum cá cum cá cá cum”. O “cá” geralmente é uma batida com a mão no meio do tambor ou
pandeiro e o “cum” é embaixo, na borda. Estes dois são os principais instrumentos utilizados
no Samba de Roda do Reconcario. Os tambores utilizados se intercalam do grave, ao médio e
agudo fazendo as variações desses toques citados. Geralmente, o tambor mais agudo faz mais
variações e os outros tambores mantêm o ritmo. É obrigatório que, antes de entrar na roda para
sambar a sambadeira, vá até os tambores cumprimentá-los com samba no pé. Quando o tambor
“vira”, ou seja, faz variações, se a sambadeira estiver em frente ao tambor ela precisa
acompanhar as variações com samba no pé e remexendo os quadris, se o tambor virar e ela já
estiver no meio da roda, a sambadeira gira rodando a sua saia colorida. Além desses, em
algumas ocasiões, são utilizados o zabumba e o triângulo. Algumas mulheres também
acompanham o ritmo com prato e faca ou a “punheta” (uma espécie de caxixi que em vez de
alça é fechado dos dois lados), mas não ficam ao lado dos homens e sim ao redor configurando
a roda.
Geralmente, Fabio Chapéu de Couro iniciava a música e as mulheres respondiam em
coro, o coral feminino era liderado por Japa, o qual acertava os tons e o ritmo das vozes
femininas. Os homens os quais, geralmente, estavam na percussão, ao tomarem conhecimento
da música que estava sendo puxada, ajudavam Fabio na cantoria. As meninas começavam assim
a puxar as palmas junto com a cantoria. Estando todos cientes da música, era hora dos tambores
e pandeiros juntamente com outros instrumentos de percussão, se tivesse, começarem a ser
tocados e das sambadeiras juntamente com outra moça ou outro sambador a sambar no meio da
roda.
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https://www.facebook.com/imagensdaculturaviva/photos/t.1783265024/866961389998985/?type=3
Foto com marcação na página do Reconcario com origem na página Imagens da Cultura Viva
13/07/2014 – fotógrafo Rui Zilnet – acesso em 3/12/2021

Antes da pandemia, o grupo ReconcaRio realizava, nos segundos sábados do mês, uma
roda cultural no Arco do Teles7 – Praça XV do Rio de Janeiro, que passava pela Capoeira e ia
para o Samba de Roda. Nesse caso, entendo que a ida ao Arco do Teles estava servindo como
palco nacional e internacional do Samba de Roda e gerando filiais em outros cantos,
contribuindo para a disseminação deste tipo de prática cultural. Isso porque ali, como local
histórico e central, logo após sua revitalização constitui-se também como local de lazer e
turismo. Aliam-se a isso, o desenvolvimento de tecnologias como os smartphones e o
desenvolvimento das redes sociais, que propiciaram maior divulgação da roda, na medida em
que ferramentas dessas redes propiciavam a marcação desses eventos, bem como as fotografias
que eram tiradas por participantes do evento, fotógrafos e transeuntes.

7

- O Arco do Teles, localiza-se na Praça XV, no centro do Rio de Janeiro, fica no meio de três prédios contíguos,
projeto de Brigadeiro Fernando Pinto Alpoim para Francisco Telles de Menezes. Está registrado no Livro de
Tombo Histórico, inscr. 99 de 10/08/1938. É uma passagem arcada simples que liga a Praça XV ao beco do
comércio.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202399605991880&set=t.1783265024&type=3
Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Rui Zilnet (fotógrafo) 6/3/2015 – “Brinca
com ela pra ver...” acesso em 3/12/2021

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467059440008678&set=t.1783265024&type=3
Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Marcus Nascentes Fabiano Gomes
13/01/2013 “Capoeira e Samba de Roda no Arco do Teles, Pça XV, Rio de Janeiro/Brasil
Marcus Nascentes Fotografia” – acesso em 3/12/2021

Conheci o grupo cultural ReconcaRio por meio da capoeira, há dez anos, quando
comecei a ter aulas de capoeira com o contramestre Fabio Chapéu de Couro. Ele é, além de
contramestre de capoeira, um dos fundadores do grupo Reconcario. Considerando minha
vivência, percebo que sempre houve uma grande troca de saberes com outras rodas culturais
15

que também aconteciam no Rio de Janeiro. Essas outras rodas também trabalhavam
manifestações culturais que não eram necessariamente originárias do Rio de Janeiro, mas que
buscavam de certa forma uma afirmação como patrimônio. Grupos culturais foram se
formando, especializando-se e trocando informações no Rio de Janeiro, fora do local que seria
de origem estabelecido pelo IPHAN, no intuito de promover e divulgar esses bens imateriais.
Entre as manifestações, além do Samba de Roda, que esses grupos se especializaram estavam
o Jongo8, o Côco9, o Tambor de Crioula10 entre outras que também foram consideradas
patrimônio imaterial. Os rituais, segundo Da Matta (1997) assim como para mim, servem para
promover a identidade social e construir o seu caráter. A análise ritual atuaria aqui como campo
privilegiado para se penetrar no coração cultural de uma sociedade, na sua ideologia dominante
e nos seus valores. Isso, porque seria a partir do ritual, que se daria o desenvolvimento da
consciência de certas cristalizações mais profundas que a própria sociedade deseja considerar
como parte integrante de seus ideais. Da Matta (1997) ainda vai atentar para o fato de que a
história é importante, porém não podemos esquecer que cada geração produz sua própria
história retirando do universo historiográfico já explorado, um conjunto limitado de fatos para
servir como os pontos básicos de sua perspectiva diante das coisas. Desse modo, entendo que a
patrimonialização do Samba de Roda, assim como a identificação com este bem imaterial, faz
parte desse recorte histórico e cultural que nós como brasileiros estamos privilegiando como
ideal “eterno”.
Da Matta (1997) vai apontar ainda que é no jogo de transformação, presente na
elaboração do rito, que uma sociedade se revela como coletividade diferenciada e como um
grupo o qual pode se reconhecer como único e diferente dos outros. Portanto, o rito é um dos
elementos mais importantes, não só na transmissão e reprodução de valores, mas como
instrumento de desenvolvimento social redesenhando a associação entre ritual e poder. Dessa
maneira, o ritual do Samba de Roda, assim como de outras manifestações culturais, dentro da

8

- https://www.instagram.com/jongodalapa/
https://www.facebook.com/jongo.dalapa.33
https://www.instagram.com/ciadearuanda/
https://www.facebook.com/Ciadearuanda
9
- https://www.facebook.com/rodacoconoma
https://www.instagram.com/coconoma_/
10

- https://www.instagram.com/ciamariocas/
https://www.facebook.com/mariocasoficial
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cidade do Rio de Janeiro, organizada por grupos que trocam saberes, ao mesmo tempo em que
se aproximam por várias semelhanças, também tentam se diferenciar selecionando uma
manifestação cultural específica para se especializar. Assim como ao realizar o ritual, ao mesmo
tempo em que rememoram e cultuam a ancestralidade afro-brasileira em um passado que se faz
presente, instrumentaliza-se como local e espaço para gerir e desenvolver novas formas de
sociabilidade. Durante a pandemia, realizei pequenas entrevistas com alguns integrantes do
grupo Reconcario. Numa dessas entrevistas, Japa vai falar da relação com os outros grupos
culturais de manifestações afro-brasileiras no Rio de Janeiro. Japa é professora de capoeira e
também uma das fundadoras do grupo Reconcario, além de sambadeira principal a qual
organiza as vozes do coral feminino, conheceu Samba de Roda em sua pré-adolescência por
meio da capoeira e aprofundou seu estudo juntamente com Fábio Chapéu de Couro, seu esposo,
numa viagem à Bahia, quando conheceram Dona Dalva e tiveram a ideia de montar o grupo.
“(...) Depois que a gente volta de viagem (da Bahia), a gente começa a fazer a roda
no Arco do Teles... Quer dizer, na verdade a gente vai a várias rodas de outros amigos
que já fazem rodas de cultura popular, como o Jongo da Lapa, embaixo dos Arcos da
Lapa, toda última quinta-feira do mês. A primeira vez que a gente se apresentou foi
nesse lugar. Um beijo po Bárbaro inclusive, foi ele quem nos deu essa grande chance.
Depois a gente se apresentou com os Mariocas, Tambor de Crioula e temos uma
relação também muito bacana com o pessoal da Companhia Folclórica11 e
Companhia Aruanda, as rodas mais tradicionais que naquela época existiam, existem
até hoje né, eles são maravilhosos. E aí da Companhia Aruanda é em Madureira, a
gente começou a fazer o samba em Madureira, né depois do Jongo, entrava o Samba,
no Arcos da Lapa, com o Barbaro também, na Companhia Folclórica, eles faziam
várias manifestações Carimbó, Cavalo Marinho, Jongo, Ciranda, né, e aí porque eles
trabalham com isso né, e a gente fazia o Samba também. E a gente começou assim
né, nas rodas dos amigos. E daqui a pouco a gente foi e fez a nossa roda chamado
Reconcario no Arco do Teles. (...)”(PROFESSORA JAPA – GRUPO DE CAPOEIRA
FILHOS DO MAR - SAMBADEIRA - RECONCARIO)

O desenvolvimento do grupo Reconcario vai acontecer porque já existia na cidade do
Rio de Janeiro um burburinho cultural de rodas que levavam para o espaço público as
manifestações culturais afro-brasileiras. É no próprio ritual e em contato com essas rodas que a

11

- https://www.facebook.com/CiaFolcUfrj
https://www.instagram.com/ciafolcloricadorioufrj/
A Companhia Folclórica é um grupo de estudo e divulgação de manifestações culturais brasileiras da UFRJ,
constituído por professores, alunos e funcionários, coordenado pela professora Eleonora Gabriel da Escola de
Educação Física e Desportos . Para mais informações entrar no site:
https://www.companhiafolcloricadorioufrj.com/historia
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sociabilidade vai ser gerada de forma a criar um público coparticipante, entendendo aí as suas
semelhanças e diferenças. O público coparticipante que canta e bate palmas se aproxima das
rodas de capoeira nas quais também há essa interação. Os grupos se formam e transformam-se
de acordo com a identificação e história de vida de quem se põe a transformar ou gerar algo
novo; porém, esse novo precisa ter ressonância entre os seus e precisa estar dentro dos mesmos
moldes já consolidados socialmente.
Da Matta (1997) vai salientar que é a partir da dramatização que o grupo individualiza
algum fenômeno, podendo assim transformá-lo em instrumento capaz de individualizar a
coletividade como um todo, dando-lhe identidade e singularidade. É no momento extraordinário
de cerimonial que pode se colocar em foco um aspecto da realidade e, por meio disso, mudar o
significado cotidiano ou mesmo dar-lhe um novo sentido. A dramatização é assim capaz de
alimentar a reflexão e a criatividade. É no ritual coletivo que a sociedade pode ter uma visão
alternativa de si mesma, pois no momento ritual ela não é como normalmente seria e nem como
poderia ser, posto que o ritual é passageiro. Para ele, o rito seria um condensador, instrumento
e/ou veículo da permanência e da mudança. Dessa maneira, entendo que os locais escolhidos
por esses grupos para realizar estes rituais - trazendo principalmente manifestações culturais
afro-brasileiras como o Samba de Roda, o Jongo, o Côco, o Tambor de Crioula - são palcos
para a dramatização de uma história que quer ser contada, recontada e refletida por meio do
canto, das palmas, dos instrumentos, da dança.

https://www.facebook.com/imagensdaculturaviva/photos/t.1783265024/866961426665648/?type=3
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Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Imagens da Cultura Viva – fotógrafo Rui
Zilnet, 13/07/2014, sem legenda – acesso em 3/12/2021

Durante esses dez anos de vivência junto com o grupo Reconcario, às vezes mais
próxima, às vezes mais distante, percebo que o ritual do Samba de Roda sempre foi um palco
de dramatização da vida cotidiana, pois além das letras falarem geralmente sobre algo que o
compositor presenciou ou uma história de amor, ou algo sobre a vida no sertão, ou uma
brincadeira, geralmente as sambadeiras ou o sambador e os tocadores, os quais estão fazendo a
roda, interpretam de sua maneira e de acordo com o que está acontecendo ali na hora, podendo
ser algo subentendido ou explícito. Por exemplo, teve um acontecimento que Japa sempre
gostava de contar, pois relatava os ciúmes que eram presentes na roda, visto ser uma dança
principalmente feminina.
Numa das apresentações do Reconcario, as sambadeiras as quais sempre estão com suas
saias grandes e rodadas despertam um certo encantamento. Contudo, a intenção é sempre
chamar o público em volta para participar. Certa vez, uma moça muito bonita, com uma saia
curta entrou na roda para sambar. Japa tinha a função de colocar as sambadeiras na entonação
certa e, muitas vezes, ficava no meio da roda, passeando entre as sambadeiras e de costas para
os percussionistas. Quando essa moça bonita entrou para sambar, o tambor diminuiu o ritmo,
ela imediatamente percebeu e voltou seu olhar para os percussionistas para ver o que estava
acontecendo. Quando viu, era porque todos os homens ficaram boquiabertos com a moça e
diminuíram o ritmo. Ela enraivecida ao ver seu marido também na mesma situação, colocou os
braços na cintura e balançou o pé. Eles imediatamente começaram a cantar uma música que
falava sobre a saia curta da moça:
“Bem que eu te disse nega que dois metros dava, saia de balão babadão, dois metros
engomava”

A moça continuava sambando, ela em tom de brava e a roda toda já percebendo o que
estava acontecendo e rindo de certa forma da situação. Foi daí que Japa pegou o caxixi que
estava em sua mão, que ela usa para acompanhar o ritmo e jogou em cima do seu marido que
também estava na percussão. O riso foi geral, então logo após para acalmá-la, os percussionistas
cantaram outra música para Japa sambar no meio da roda:
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“Dona Mariquinha, você é a dona, dona mariquinha as outras são as ladronas!”
“Amor quando tem amor o ciúme encosta, amor que não tem ciúme é porque não
gosta.”

Essas e outras situações eram vivenciadas dentro da roda, interpretadas, ressignificadas,
refletidas, dialogadas, disputadas. Existe, nessas cantigas, uma memória que é oral que pode
servir para relembrar ou ser ressignificada no momento do acontecimento da roda. Essa
ressignificação passa também sempre pelo sentimento de alegria e energia que o samba traz por
meio do ritmo, além da valorização do corpo preto.
Antes da pandemia, meu trabalho seria facilitado pela observação participante nessas
rodas e pelas entrevistas, fazendo um mapeamento de todo este circuito cultural, seria um
trabalho ativo e de divulgação dessas rodas ao mesmo tempo. Porém neste momento, passamos
por momentos difíceis e os laços sociais que eram mais fortes anteriormente foram se desatando
sob o perigo dessas rodas ficarem apenas na memória. Numa tentativa de manter o Samba de
Roda de alguma forma, Fabio e Japa têm organizado encontros com poucas pessoas em Barra
de Guaratiba, num local chamado Cafofo das Artes12 que ainda está em fase de obra. Participei
desses encontros e, quando foi possível, fiz pequenas entrevistas com os visitantes.

12

- https://www.instagram.com/no_cafofo_das_artes/
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Foto do meu arquivo no Cafofo das Artes em visita da mestra Claudia Kastrup 13 a qual também tem um
grupo de Samba de Roda influenciada pelo Reconcario. O grupo atua na Região dos Lagos do Rio de Janeiro e
chama-se Reconca-Lagos14

Todos esses encontros serviram para rememorar cantigas, para treinar a percussão, pois
sendo um local afastado da cidade, não havia problemas com o barulho. Assim como, durante
a pandemia, serviu como um espaço de refúgio para a continuidade do Samba de Roda que não
poderia ser realizado no Arco do Teles, Praça XV, no centro do Rio. Num desses encontros,
entrevistei o contramestre Amaz15, do grupo de capoeira Senzala que também é um dos
tocadores do Reconcario. Nessa entrevista, ele deixa muito explicita a ideia de ressignificação
do lugar.
“Historicamente o Arco do Teles já carrega uma tradição até mesmo negativa pra
cultura negra, né, que era um mercado de escravos e a gente precisava ressignificar
isso, né. Então a gente teve essa oportunidade, nós abraçamos, sem investimento
nenhum, nós abraçamos, cada um com amor, com muito respeito à causa, sem
patrocínio, sem nenhum padrinho, fomos lá e implementamos um trabalho, e aos
poucos foi virando uma roda tradicional, né, onde colocávamos no início jongo,
samba de roda, capoeira e hoje a gente está atrelado somente à capoeira e o Samba
de Roda(...)”(C.M AMAZ – GRUPO DE CAPOEIRA SENZALA - TOCADOR RECONCARIO)

13

- https://www.facebook.com/claudia.kastrup.3
https://www.instagram.com/claudinhacapoeira/
14

- https://www.instagram.com/reconcalagos/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011446187476
15

- https://www.facebook.com/culturadainfanciabrasileira
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https://www.facebook.com/SambadoChapeu/photos/t.1783265024/521869044532058/?type=3
Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Samba do Chapéu, sem legenda,
2/3/2013– acesso em 3/12/2021

Numa dessas entrevistas, Japa também deixa claro o ritual do Samba de Roda como uma
maneira de ressignificação do Arco do Teles. Aqui, vejo uma apropriação da história do lugar
para recontar, relembrar e ressignificar. O ritual aqui para mim, assim como para Da Matta
(1997), serve como veículo de permanência e mudança.
“O Arco do Teles é um lugar onde a família Telles, mais trouxe escravos, né, pessoas
escravizadas né, na verdade escravos não, pessoas escravizadas. E aí, vendeu muitos,
era a rua do comércio e vendia muitos produtos, inclusive o povo preto. Mais nisso,
a gente, da história de todo aquele lugar que já vem de todo sofrimento, a gente queria
trazer também a alegria do povo preto que é a festa, e a festa, a maior festa deles,
uma das maiores festas deles é o Samba de Roda.” (PROFESSORA JAPA – GRUPO
DE CAPOEIRA FILHOS DO MAR - SAMBADEIRA RECONCARIO)

Percebe-se na fala de Japa que, ao mesmo tempo que há uma rememoração da história
do lugar relacionada ao sofrimento e uma tentativa de adequar sua fala ao falar sobre o preto
sendo ela branca, há uma ressignificação e transformação de sentimentos proporcionados pelo
ritual do Samba de Roda. Por isso, o ritual do Samba de Roda realizado no Arco do Teles com
suas cantigas, ao mesmo tempo que falava sobre a vida cotidiana, contava histórias de amor,
ciúme, falava sobre a vida no interior, trazia a alegria proporcionada pelo ritmo e trazia em si a
reflexão sobre o lugar ocupado. Assim como trazia reflexões sobre pretos e brancos os quais
vivenciam, participam e constroem suas identidades a partir do Samba de Roda em particular e
da cultura afro-brasileira em geral. Por conta dessas reflexões, muitas disputas internas e
conflitos aconteceram durante todo este tempo de existência da roda, muitos chegaram e muitos
partiram para outros grupos.
Atualmente, além de aluna de Mestrado da FGV-CPDOC e integrante do Reconcario,
também sou professora de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro. Por conta do meu triplo
pertencimento, muitas vezes, questiono-me sobre as dificuldades de ensinar as questões
culturais para os meus alunos da rede pública. Falar sobre cultura sob os moldes sociológicos
não é a mesma coisa que vivenciar determinada cultura, principalmente a cultura afro-brasileira
que é oral, corporal e depende da coletividade. Apesar de todos os meus esforços, às vezes,
fazendo eventos e, outras vezes, trazendo uma cantiga ou um ritmo para ensiná-los. Percebo
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que o Samba de Roda além de imaterial é material, pois é no corpo que manifesta sua
imaterialidade, assim como nos diz Ulpiano Bezerra de Menezes (2012). Conceitos
sociológicos podem ser transmitidos por meio da leitura, o Samba de Roda não, pois envolve a
emoção, sentimentos, significados, ritmos, dramatizações, envolvimento. Por mais que
possamos vislumbrar diferentes formas de dar aula de Sociologia, é completamente diferente
quando o aluno vivencia diretamente um bem cultural, seja uma roda de Capoeira ou o Samba
de Roda. Dito isso, percebo também a valorização do conhecimento acadêmico e a
desvalorização do conhecimento afro-brasileiro, mesmo que, muitas vezes, o conhecimento
acadêmico tenha buscado suas teorias e suas conclusões a partir do corpo e do saber periférico.
Rememorar minha relação com o Samba de Roda é rememorar a história do Reconcario
a qual é muito significativa para mim, pois ela faz parte da minha identidade e da forma como
eu me vejo no mundo atualmente. Há dez anos, comecei a ter aulas de capoeira com o
contramestre Fábio Chapéu de Couro e com a Japa, sua esposa. Fabio Chapéu de Couro
encontrou sua vida na Capoeira, na Umbanda e, depois, no Candomblé como ogã. Desde
menino, começou na capoeira e nunca mais parou. É atuante, desde muito jovem quando
aprendeu a dar aulas, assim como Japa está na capoeira há muito tempo. Os dois formam um
casal e dupla principal do Reconcario, ele como tocador e ela como sambadeira. Orgulham-se,
às vezes, em dizer que têm trinta anos de capoeira. No momento em que escrevo este trabalho,
ela tem 47 anos e ele 43, ou seja, realmente começaram na capoeira na sua pré-adolescência.
Mas o grupo Reconcario tem um pouco mais de dez anos, começou com um projeto social na
Água Santa, comunidade na qual Fabio Chapéu de Couro passou a sua infância. Atualmente, o
projeto social não existe mais nesse local e o contramestre tenta reavivar seu projeto social
agora em um novo local chamado Cafofo das Artes, em que dá aulas de Capoeira e Samba de
Roda numa comunidade chamada Itapuca em Barra de Guaratiba.
Voltando a minha experiência, cheguei até eles por intermédio de um grupo de quatro
amigas, quando fazíamos aulas de Capoeira juntas, num camping na Praia da Macumba. Eles
tinham acabado de deixar um projeto social de Samba de Roda na Água Santa. Pelos relatos
que chegaram até mim, esse projeto na Água Santa era mais focalizado no ensino do Samba de
Roda para jovens do local. Alguns desses jovens já eram capoeiristas e outros não. Eles desde
muito jovens eram levados a algumas rodas para se apresentarem, sendo o Jongo da Lapa, uma
roda mensal de Jongo a qual ocorria todos os meses, seu primeiro palco para o Samba de Roda
do Reconcario.
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https://www.facebook.com/192133084130621/photos/t.1783265024/194023580608238/?type=3
Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Mestre Messias – Retratos de um violeiro
16/1/2011 “E AINDA MAIS UM - pois a galera estava maravilhosa, a SOMA DAS VOZES ficou SHOW !!
OBRIGADOOOO !!!” – acesso em 3/12/2021
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Nas fotos, acima e abaixo, estão Japa e algumas crianças as quais faziam parte do projeto social
na Água Santa. Nesse dia, eles foram levados a um estúdio para fazer parte do coral na
confecção do CD16 do Mestre Messias17.

https://www.facebook.com/Mestre-Messias-Retrato-de-um-Violeiro192133084130621/photos/t.1783265024/194023293941600
Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Mestre Messias – Retratos de um violeiro
16/01/2011 “MAIS UM Coro do Grupo Reconca-Rio na Tuhumusic, durante gravações para o CD de Mestre
Messias (2009)” – acesso em 3/12/2021

As aulas no camping da Praia da Macumba eram mais de capoeira do que de Samba de
Roda. O local das aulas de capoeira já mudou várias vezes, já tendo sido próximo à minha
residência em 2012 / 2013 na Ilha Primeira – Itanhangá e já foi na praça do Recreio ou na
própria residência do casal também no Recreio. Na época, eu tinha 27 anos, tinha acabado a
faculdade, recém-separada e sem emprego fixo. Minhas amigas não continuaram, mas eu sim.
Eles falaram para mim sobre o Samba de Roda a primeira vez numa aula de capoeira e
que se apresentavam no Renascença18, que seria legal eu ir um dia para vê-los. Sem entender

16

http://www.mix.art.br/mestremessias/en/CD.html
- https://www.facebook.com/mestremessias
18
- O clube Renascença foi fundado em 1951, no Méier, por um grupo de negros de classe média, isto porque os
mesmos sofriam com as discriminações em outros clubes no Rio de Janeiro. Desta forma, foi criado um espaço
social próprio para que seus fundadores e familiares pudesses estar num clube de resistência cultural e não
17
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muito bem, achando que era uma roda de samba comum, resolvi ir com minhas amigas.
Chegando lá, no momento da apresentação... foi mágico... Ver aquelas meninas vestidas de
baianas, com pulseiras, colares, sambando de um jeito que eu nunca vi... identifiquei-me de
imediato. Era um samba diferente, elas eram parte do coral, suas vozes agudas me encantavam.
A roda estava formada com os tocadores sentados um ao lado do outro e as meninas em pé em
volta fechando a roda. O público que não era muito se aglomerava em volta, os tocadores
cantavam e as meninas respondiam ao coro em tom agudo e batendo palmas. A cada momento,
uma delas sambava no meio em dupla com um rapaz ou mais uma mulher. O samba delas era
em passos pequenos e mais próximos ao chão, o que chamam atualmente no Rio de Janeiro de
samba “miudinho”, mas remexendo bastante o quadril. As meninas seguravam as suas saias
coloridas que balançavam e, vez ou outra, giravam e faziam subir produzindo um espetáculo
bastante colorido.

conformidade com o preconceito e discriminação impostos pela sociedade. Atualmente o clube funciona na rua
Barão de São Francisco no Andaraí e é uma referência de manifestações culturais afro-brasileiras.
Fonte:http://www.neer.com.br/anais/NEER2/Trabalhos_NEER/Ordemalfabetica/Microsoft%20Word%20%20AimeeLuanaRissiPaixao.ED3I.pdf
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434370039923014&set=t.1783265024&type=3
Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Milena Macedo 16/4/2012, sem legenda –
acesso em 3/12/2021

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434370256589659&set=t.1783265024&type=3
Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Milena Macedo 16/4/2012, sem legenda –
acesso em 3/12/2021

Assim que saímos dali e tivemos outra aula de capoeira, disse para o meu mestre “meu
sonho agora é ser uma sambadeira". E daí seguimos com as aulas de capoeira e, de vez em
quando no final, samba. Mas os ensaios do grupo geralmente eram separados das aulas de
capoeira, geralmente no fim de semana na casa do casal no Recreio. De vez em quando, pingava
um show e ele pedia minha ajuda e das minhas amigas para compor o grupo. Em geral, meu
aprendizado acontecia muito nas próprias apresentações do grupo, olhando, observando o modo
de sambar, o modo de bater palmas, o modo de cantar, o momento certo de tirar a outra
sambadeira e o cumprimento aos tambores. As cantigas, sendo curtas, eram fáceis de responder
juntamente com o coral na hora. Quando havia dúvidas, tirava depois num momento de
conversa após as apresentações ou na aula de capoeira.
O grupo Reconcario começou a se apresentar todo mês no Samba do Chapéu 19 e era
chamado para outras apresentações em outros lugares, muitas vezes fora do Rio de Janeiro, em
outros municípios e estados. Porém, o Samba do Chapéu era um compromisso mensal. Nesse

19

- https://www.facebook.com/SambadoChapeu/?ref=page_internal
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evento, tocavam sambas mais conhecidos e populares e, no intervalo de 30 minutos, fazíamos
uma apresentação de Samba de Roda e Jongo. O intuito do evento era mostrar, no intervalo, as
raízes do Samba e enaltecer a cultura afro-brasileira. Conosco também havia apresentação de
capoeira, mas não éramos nós que fazíamos. Comecei a ir todo mês nas apresentações do Samba
do Chapéu. Muitas vezes, sem minhas amigas. Agora, realmente só para as apresentações.

https://www.facebook.com/SambadoChapeu/photos/4340300669355524´
Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Samba do Chapéu, sem legenda
16/06/2014 – acesso em 3/12/2021

Depois disso, fiquei sabendo que um dos participantes, chamado Davi20 teve a ideia de
fazer uma roda mensal no Arco do Teles. Não fui às primeiras. Não me lembro o porquê, mas
quando passei a ir, fiquei viciada. A roda começava sempre com capoeira e depois ia para o
Samba de Roda. Ali não eram apenas trinta minutos de apresentação, não tínhamos o
compromisso formal de um show, embora fosse. Vestíamos-nos de sambadeiras e fazíamos o
ritual do Samba de Roda, aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Cantávamos quantas
músicas vinham à cabeça, entrávamos na roda quantas vezes quiséssemos, lógico sempre
respeitando um intervalo estipulado em grupo que era cabível a cada um. O Arco do Teles foi

20

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035040141597
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o local de maior aprendizado do Samba de Roda para mim, embora eu já tivesse ido a outras
apresentações com o grupo.

Tudo naquele lugar fazia sentido, inclusive pela história do local, que vez ou outra Davi
parava a roda para falar, que foi um local de chegada e venda de muitas pessoas escravizadas,
que as baianas que eram escravas de ganho com os seus quitutes foram responsáveis tanto pela
compra de sua própria libertação como pela compra da libertação de outros escravizados. Tanto
que o nome dado a este evento nos primeiros anos era “No tabuleiro da baiana”. Então, a
importância do Samba de Roda estar ali e de estarmos representando essa história era muito
significativa. Era um ritual que eu precisava fazer para que meu mês ficasse bom. Eu adorava
e, com certeza, não fui mais a mesma depois do Arco do Teles. O rito segundo DA MATTA
(1997):

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10200718601073291&set=pob.100035040141597
Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Karol Duarte – fotógrafo Marcelo Borges
17/02/2013 - “Sambadeira eu sou” – acesso em 3/12/2021

O rito entre outras coisas, pode marcar aquele instante privilegiado em que buscamos
transformar o particular no universal (...); o regional no nacional (...); ou ao inverso,
quando diante de um problema universal mostramos como o resolvemos, nos
apropriamos dele por um certo ângulo e o marcamos com um determinado estilo.
(DA MATTA 1997, p. 31)
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Comecei a ir todos os meses, de início me sentia como alguém que pudesse ajudar a
promover o grupo, não me sentia realmente uma sambadeira, achava que esse espaço era muito
bem ocupado pelas meninas do grupo. Organizei uns três eventos no intuito de promover o
grupo e o trabalho do meu mestre, para quem consegui um espaço para dar aula próximo a
minha casa. O primeiro evento foi ótimo, reuni capoeiristas e fizemos um show de Samba de
Roda e Samba do Rio de Janeiro, além de artesãos os quais foram vender seus trabalhos. Como
Samba do Rio de Janeiro aqui, entendo o Samba urbano que se desenvolveu no Rio de Janeiro
e tornou-se mais conhecido e popular no Brasil. O segundo evento foi uma festa junina.... Eu
queria enfatizar a questão do Samba de Roda ser um Samba rural e, na festa junina, de certa
forma, celebramos a vida na roça. Há um entendimento, entre os sambadores do Reconcario e
alguns sambadores da Bahia, de que o Samba de Roda do Recôncavo Baiano é um Samba rural,
por acontecer muitas vezes em espaços afastados da cidade e suas letras contarem sobre a vida
no interior.
O terceiro evento foi mais ousado e deu problemas, foi no Alto Vidigal num momento
em que as UPPs tinham ocupado as favelas da Zona Sul e esses espaços passaram a ser
valorizadas por seu cunho turístico. Eu me via mais como uma produtora do grupo do que
propriamente parte integrante nas apresentações neste momento. Gostava de sentir que eu
estava fazendo algo pelo grupo, divulgando, fazendo acontecer. No entanto, o evento não
encheu tanto quanto eu gostaria e acabei discutindo com o DJ que havia feito um clipe com o
Reconcario e também estava na apresentação. Depois disso, não tentei mais fazer eventos desse
tipo, contentei-me em continuar contribuindo apenas com a minha presença, observando e
aprendendo. Parafraseando Gilberto Velho (1994), creio que o projeto coletivo do grupo
Reconcario não estava sendo vivenciado da mesma forma por todos os integrantes do grupo,
cada um tinha a sua vivência, a sua interpretação do porquê estava ali participando daquele
coletivo. Eu, naquele momento, estava procurando uma afirmação profissional, tinha terminado
a faculdade, mas não conseguia emprego na minha área; porém, já tinha certa experiência no
ramo de eventos particulares e estava querendo experienciar eventos abertos. O fato de eu ter
organizado o evento no Alto Vidigal, que estava em ascensão turística ao mesmo tempo que foi
valorizado pelos integrantes, surtiu certa desconfiança quanto às minhas intenções de
apropriação e lucro em relação a uma atividade que era coletiva. Eu, sendo branca e moradora
do Itanhangá na época, embora tenha sido bem recebida pelo mestre Fabio Chapéu de Couro e
sua esposa, em alguns momentos, poderia ser vista com certa desconfiança por outros
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integrantes por não estar desde o início no grupo. Percebendo isso, contive-me a observar,
aprender e ajudar no que fosse possível, desfazendo-me do papel de produtora do grupo.
Participei de várias oficinas promovidas pelo grupo, mestres da Bahia que vinham para
ensinar aqui, como Rita da Barquinha, Mestre Cláudio, Mestre Felipe, Dona Zélia do Prato,
Nega Duda, entre outros não menos importantes. A maioria das oficinas acontecia para ensinar
músicas novas, a forma de bater as palmas, a forma de sambar na roda, o cumprimento o qual
tinha que se dar aos tambores antes de iniciar a dança, as diferenças rítmicas, a forma de fazer
os panos de cabeça, a forma de retirar outra sambadeira da roda com a umbigada21, enfim, era
uma forma de ensinar o ritual em seus detalhes aos interessados no Rio de Janeiro e de valorizar
os mestres e mestras sambadores e sambadeiras. Praticamente quase toda oficina terminava
com uma apresentação no Arco do Teles juntamente com o mestre convidado da Bahia.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200916508835378&set=t.1783265024&type=3
Foto com marcação na página do Reconcario com origem de Rui Zilnet 11/03/2014
“Rita da Barquinha, com as sambadoras do Recôncavo Baiano, chegando ao Arco do Teles, na tarde
deste sábado, integrando a programação de No Tabuleiro da Baiana, do Grupo Reconca Rio.” – acesso em
3/12/2021

21

O termo umbigada refere-se a encostar o umbigo na sambadeira que está dançando no centro da roda para assim
ocupar o seu lugar, geralmente só as mulheres fazem isso. Os homens para ocuparem o centro da roda e tirar o
sambador que está dançando fazem algum golpe de capoeira ou dão o telefone para outro atender ou puxam pela
gola da camisa, tudo isso em forma de brincadeira.
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No entanto, sempre tive a impressão de que eu poderia fazer mais pelo grupo do que
simplesmente estar ali como mais uma integrante em algumas apresentações. Talvez por ter
feito Ciências Sociais e saber da importância da valorização da cultura afro-brasileira na
construção de identidades que ali estavam. Porém, foi na minha entrada como professora do
Estado do Rio de Janeiro que percebi o quanto o Samba de Roda poderia fazer diferença na
vida dos meus alunos. Eu que leciono Sociologia, passei a falar também do Samba de Roda e a
trazer para eles essas referências. Existe ainda muito racismo e muito preconceito com a cultura
afro-brasileira e o Samba de Roda é uma porta aberta para essa desconstrução, pois devolve a
ancestralidade e a autoaceitação. Fiz alguns eventos na escola, levei alguns amigos que, na
época faziam parte do meu grupo de capoeira e que também faziam samba de roda. Em um
deles, o evento era só sobre samba, cada turma ficou responsável por um tipo de samba. E, na
culminância do projeto, levei alguns integrantes do Reconcario para tocar o Samba de Roda.
Foi muito emocionante de ver a identificação e a desconstrução acontecendo com relação à
cultura afro-brasileira, principalmente, porque meus alunos, em sua maioria, são negros e
moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande e suas adjacências. Atualmente,
sempre tento levar o Samba de Roda para a sala de aula, de alguma maneira, seja com eventos
ou filmes, uma cantiga ou uma história. Segundo Gilberto Velho:
“... Os indivíduos transitam entre os domínios do trabalho, do lazer, do sagrado, etc.,
com passagens às vezes quase imperceptíveis. Estão na intersecção de diferentes
mundos, repetindo Simmel. Podem a qualquer momento transitar de um para o outro,
em função de um código relevante para as suas existências.” (VELHO 1994, p.26)

Depois de mais uma separação conjugal na minha vida, resolvi morar com uma amiga
do grupo. Ela também fazia capoeira e sempre foi uma pessoa que se identificou muito com o
Samba. Adorava viajar e conhecer lugares do Recôncavo Baiano. Ela entrou depois de mim,
mas sempre foi mais atuante, sabia de todos os sambas, organizava as meninas, ia na frente,
viajava, pesquisava, ministrava oficinas em outros lugares. O tempo que vivemos juntas foi
muito bom para mim, senti-me mais parte do grupo. Ela começou a ter alguns problemas
relacionais com o mestre e isso de certa forma me atingia também. Além dela, outros integrantes
acabaram se afastando devido a problemas relacionais com o mestre. Nesse contexto, em
conflitos entre o mestre e pessoas de minha rede de relação, eu acabava sendo colocada em uma
posição de mediadora.
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A roda do Arco do Teles que levava a capoeira e o Samba de Roda foi se transformando
ao longo do tempo. Ela teve um auge, quando todos a visitavam, com mestres, contramestres,
pessoas de outras rodas culturais do Rio de Janeiro, de outros estados, fotógrafos e
historiadores. Esse período durou 5 anos, de 2013 a 2018. Em 2019, a roda teve um
esvaziamento. Porém, muitas pessoas as quais tinham começado no grupo na comunidade da
Água Santa, no projeto social, afastaram-se ao longo do tempo. Cada um teve seu motivo que,
às vezes, perpassava não só a roda do Arco do Teles, mas outras apresentações que se faziam
em outros locais, tempo, trabalho, dedicação, problemas relacionais dentro do grupo. Enfim,
muita gente se afastou, muita gente chegou e pouquíssimas pessoas que começaram estão hoje
ainda no grupo. Acho que, de certa forma, o grupo sempre foi de pessoas as quais se apaixonam,
ficam ali, ajudam nas apresentações por um tempo e, depois, afastam-se por vários motivos.
Segundo Velho (1994), nenhuma sociedade é simples ou homogênea e a possibilidade de vida
social reside na interação das diferenças com o problema imensamente já conhecido da troca e
reciprocidade. Além disso, ele ainda ressalta que variáveis econômicas, sociais e simbólicas
constituem uma gama de indivíduos cuja identidade está sempre em checagem e sujeita a
alterações enérgicas.
Ainda assim, há um núcleo duro o qual continua, e percebo agora que esse núcleo duro
do grupo permanece por mais tempo porque também está ligado à Capoeira. Por núcleo duro,
entendo pessoas as quais têm mais conhecimento sobre o Samba de Roda, com mais músicas
gravadas na memória, têm conhecimento do ritmo, das palmas, dos toques na percussão, as
quais geralmente podem ir à frente de uma apresentação e não se incomodam de serem
chamadas para tal, gostando inclusive de serem lembradas. No momento em que escrevo este
trabalho, temos mais integrantes os quais não faziam parte do projeto social Água Santa, mas
que são alunos de capoeira de Fabio Chapéu de Couro ou Japa, ou ainda da academia do mestre
Marrom22, mas que ainda mantêm contato com o grupo por conta do Samba de Roda entre eles.
O comando da roda é dividido entre Fabio Chapéu de Couro, principalmente puxando a cantoria
e percussão, e Japa a qual comanda as vozes femininas e a organização da roda. Ainda
parafraseando Gilberto Velho (1994), creio que a viabilidade desse núcleo se deu devido ao
jogo de interação com projetos individuais e coletivos que perpassam o Samba de Roda e a
Capoeira.
22

https://www.facebook.com/anastacio.marrom/photos
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“As trajetórias dos indivíduos ganham consistência a partir do delineamento mais ou
menos elaborado de projetos com objetivos específicos. A viabilidade de suas
realizações vai depender do jogo e interação com outros projetos individuais ou
coletivos, da natureza e da dinâmica do campo de possibilidades” (VELHO 1994, p.
47)

A partir da minha vivência dentro do grupo, pude verificar que o Reconcario ajudou a
formar outros grupos no Rio de Janeiro e em outros locais como na Região dos Lagos. Lá tem
uma sambadeira e tocadora chamada Claudinha23 a qual comanda um grupo de capoeira que
também faz Samba de Roda, o grupo se chama Reconca Lagos24.
Verifiquei também a criação de um outro grupo chamado Filhas de Anastácio na
academia do mestre Marrom, incentivado e apadrinhado pelo Reconcario. Com base no
levantamento para esta pesquisa, verifiquei também que há uma família com uma sambadeira
chamada Janete25 a qual conheceu o Samba de Roda por meio do Reconcario e tem estudado as
cartilhas do Iphan juntamente com um mestre do grupo de Capoeira Ngoma, chamado
Matinho26. Este grupo familiar de Samba de Roda liderado pela sambadeira Janete se chama
Samba do Belele27.
Por mais que o Reconcario não tenha tantas pessoas hoje com problemas relacionais, o
que acabou afastando muita gente, percebo que ele se multiplicou graças a outros grupos que
estão seguindo os mesmos caminhos apontados pelo Reconcario: a pesquisa e a reverência aos
mestres de Samba do Reconcavo baiano e que têm o Iphan também como intermediário. O
Samba de Roda traz alegria, descontração, ancestralidade, música, ritual, identidade, um lugar
no mundo social e relacional dentro de um coletivo. Daí a importância do resgate e difusão
desse ritual para a formação e autoaceitação de identidades afro-brasileiras.
Fabio Chapéu de Couro e sua esposa Japa tiveram vários problemas relacionais dentro
do grupo de capoeira Ngoma comandado pelo mestre Anastácio Marrom do qual faziam parte,
desligando-se desse coletivo em 2020 durante a pandemia e construíram um local chamado

23

- https://www.facebook.com/claudia.kastrup.3
https://www.instagram.com/claudinhacapoeira/
24

https://www.instagram.com/reconcalagos/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011446187476
25

https://www.facebook.com/janete.goesreis
https://www.facebook.com/marcioricardo.zucallimatinho.3
27
https://www.facebook.com/Samba-do-Belel%C3%AA-384583708793178
26

34

Cafofo das Artes28 em Barra de Guaratiba. Lá, principalmente ele tem ensinado capoeira e
samba de roda a crianças e a adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eu, como
aluna, e outros integrantes do grupo sentimos muito esse desligamento, justamente por ser em
um período tão frágil como o da pandemia. Então durante um tempo no final de 2020, precisei
me afastar para me recuperar dessas questões. De acordo com Velho (1975, p.13), não se trata
de ter maior ou menor habilidade de distanciamento, mas de ter condições de estar sempre num
“autodimensionamento paralelo e complementar ao seu trabalho com o objeto de pesquisa”,
porque afinal você faz parte dele. Nesse período que vivenciei no final de 2020, não conseguia
ter esse autodimensionamento. Minhas emoções e ideologias estavam exacerbadas, tendo
grandes discordâncias com a saída do mestre Chapéu de Couro e Japa do grupo de capoeira
Ngoma.
É bem difícil manter uma postura neutra diante de um grupo do qual você participa e já
faz parte da sua identidade também, ainda mais num momento tão difícil quanto esse em que
os laços sociais estavam vulneráveis, pois não tendo roda não há encontros e não havendo
encontros, não há trocas. O próprio ritual em si, o coletivo, o cantar junto, o relembrar as
músicas, aprender músicas novas em si já é o grande afeto, a grande conversa, o grande abraço.
A conversa no final faz parte, mas o ritual em si já é uma grande troca, um grande aprendizado.
Desde que começou a pandemia em 2020 e estendendo-se a 2021, tenho me contentado
em continuar treinando capoeira e, de vez em quando, reunimo-nos para treinar o Samba de
Roda. Minha aproximação durante a pandemia tem sido mais com Japa, tenho treinado com ela
e seus alunos em sua academia numa comunidade chamada Terreirão no Recreio dos
Bandeirantes e, uma vez por mês, vamos ao Cafofo das Artes, onde recebemos alguns visitantes
do Samba ou da Capoeira como já foi dito anteriormente. Fizemos duas lives em redes sociais,
mas sinceramente não foi a mesma coisa, o grande encontro gera uma energia. Alguns grupos
culturais que trabalham outras manifestações culturais como Jongo, o Coco de Roda e, algumas
vezes também o Samba de Roda, fizeram também suas lives e, algumas vezes, chamaram Fábio
e Japa para darem entrevistas e cantar. Foi uma forma de manter alguma troca com outros
grupos, um vínculo social e relembrar mesmo que de forma incompleta o seu lugar, a sua
identidade num determinado coletivo.

28

https://www.instagram.com/no_cafofo_das_artes/
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Em meados de 2021, o contramestre Fabio Chapéu de Couro entrou em contato
novamente com o Candomblé em Barra de Guaratiba. Ele era afiliado a uma casa de axé no
Maranhão, mas o pai de santo lá faleceu e, desde então, ele estava sem frequentar. Ele,
juntamente com sua esposa Japa, tem levado o Samba de Roda a essa casa. Fui a uma cerimônia
juntamente com os dois, e percebi que havia ogãs convidados. Embora Fabio Chapéu de Couro
também seja ogã da casa, ele, no momento da cerimonia, teve um papel mais coadjuvante,
acredito que por ter entrado há pouco tempo na casa. Terminada a cerimônia e próximo à
cozinha, os ogãs convidados começaram a fazer o Samba de Roda, porém com repertório
pequeno, passando a outros ritmos logo após. Fabio Chapéu de Couro e sua esposa Japa,
receberam, neste mesmo dia, um contramestre da Bahia o qual também toca e sabe muitas
cantigas de Samba de Roda, chamado Guaxinim. Quando eles viram que os ogãs convidados
não tinham mais repertório de Samba de Roda, tomaram a frente da cantoria e começaram a
cantar mais e mais músicas de Samba sem parar. Eu, vendo a situação, ajudei-os na cantoria,
mas percebi que o pessoal da casa não conhecia todas as músicas as quais cantávamos, apenas
algumas. Percebi isso porque o Samba de Roda é um canto coletivo em que os tocadores puxam
a música e as sambadeiras e quem está em volta respondem em coro. Percebi que o pessoal da
casa não respondia o coro em várias músicas as quais estávamos cantando, ficavam olhando
para a nossa boca no intuito de aprender, já que o coro geralmente é curto e pode-se aprender
na hora. Além disso, foi visível a diferença dos toques entre os ogãs convidados, Fabio Chapéu
de Couro e Guaxinim. Há uma semelhança de toques; porém, existem pequenas diferenças.
Diante dessa situação, percebo que a conexão entre o Samba de Roda da Bahia e o
Samba de Roda dos terreiros de Candomblé no Rio de Janeiro existe com semelhanças e
diferenças que precisam ser registradas. Enfim, percebo que, além das experiências vivenciadas
por Fabio Chapéu de Couro e Japa que os levaram a criar o grupo Reconcario e fazer essa
conexão Rio-Bahia, a patrimonialização do Samba de Roda do Recôncavo baiano teve um papel
importantíssimo para reavivar o Samba de Roda que acontecia também aqui no Rio de Janeiro.
Durante a minha vivência, percebi que o Arco do Teles foi o palco principal, em espaço
público, para o Samba de Roda no Rio de Janeiro. Antes o Samba de Roda acontecia nos
terreiros e em alguns momentos depois da roda de capoeira, mas não com a intensidade que
acontecia naquele local. Ali foi um espaço de troca, no qual se aprendia e ensinava, no qual se
recebiam os mestres sambadores da Bahia, no qual as pessoas interessadas no assunto iam para
Bahia, voltavam de lá, traziam músicas novas e cantavam na roda. Ali foi o palco também para
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pessoas que, apesar de não serem do Recôncavo Baiano, faziam músicas de Samba de Roda e
cantavam, embora não tivesse tanta ressonância quanto os sambas que vinham da Bahia. Ali
também foi um local de ressignificação da história do Brasil e dos indivíduos para com essa
história. Local de valorização do corpo preto, da autoestima, da alegria, da descontração e de
rememoração do sofrimento. Local de encontro, de fala, de diálogo, de reflexão, de conexão e
de desconexão de laços sociais por discordâncias e contradições.

Diante de toda esta conjuntura, meu intuito neste trabalho foi entender como acontecia
o processo de trocas de informações, de saberes, técnicas, expressões do Samba de Roda fora
do local originário definido pelo Iphan e, neste circuito cultural, que havia se instaurado no Rio
de Janeiro. Alguns desses encontros culturais têm migrado para o mundo virtual, outros já não
se apresentam mais em lugar algum. Torna-se imprescindível e urgente, a meu ver, recuperar a
memória do que foi, para que possamos vislumbrar as possibilidades de resistências futuras em
ocupação do espaço público com o patrimônio imaterial.

Portanto, meu objetivo neste trabalho foi produzir um roteiro de documentário sobre a
circulação do Samba de Roda do Recôncavo Baiano no Rio de Janeiro através do grupo
Reconcario, buscando a compreensão das trocas culturais que aconteciam principalmente no
Arco do Teles – Praça XV. Desta forma, foram realizadas entrevistas com os principais líderes
e participantes deste grupo, buscando entender também como estes constroem suas identidades
a partir do Samba de Roda e o processo de aprendizagem. Além disso, tracei um panorama
sobre as políticas públicas voltadas ao patrimônio imaterial e sua circulação para uma melhor
reflexão sobre o tema.

2. DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

Diferente da Capoeira que também é patrimônio imaterial, o Samba de Roda e seus
mestres mais antigos segundo Sandroni (2010) estavam esquecidos no cenário nacional, longe
de toda mídia. Nesse quesito, o Samba do Recôncavo Baiano se distinguiria também do Samba
carioca, que desde 1930 foi elevado a símbolo da cultura nacional, e espalhou-se, assimilando
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diferentes performances. Ainda segundo Sandroni (2010), o Samba de Roda era no máximo
conhecido como um ancestral do Samba Carioca, mas não como uma manifestação viva e dona
de valor próprio. Desde então, o dossiê com CD, livro e DVD para a candidatura a patrimônio
imaterial da humanidade enviado à UNESCO em 2005 foi também distribuído em instituições
culturais e bibliotecas. Foi também realizada uma turnê pelo país com os filhos da Pitangueira
do Recôncavo Baiano em 2006. Para este autor, a solidez do Samba de Roda como símbolo da
cultura nacional veio a acontecer no próprio processo de candidatura e patrimonialização junto
à UNESCO. Nesse sentido, ele cita Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2004, p. 386), pois ela
afirma “que é própria a Unesco quem cria o patrimônio imaterial, quem cria os objetos de
patrimonialização, no processo mesmo de patrimonializá-los”. Porém Sandroni (2010)
também vai alertar que a Unesco, apesar de todo o seu prestígio internacional é apenas mais
uma das cadeias de mediações para que a patrimonialização fosse possível, pois além dela
temos agentes públicos, instituições, pesquisadores , além dos próprios detentores do bem.
Sobre a invisibilidade do Samba de Roda apontado por Sandroni (2010), Monica Leme
(2003) vai empenhar esforços em apontar que o sucesso nacional do É o Tchan, muitas vezes
esquecido e ignorado pelo mundo acadêmico, é explicado pelo “tempero” que passa pela música
tradicional do Recôncavo, pela música carnavalesca e pelo pop internacional. Para além disso,
ainda há o seu apelo dançante que se materializava no palco pela atuação das duas dançarinas
remetendo assim a um éthos alegre, espontâneo e irreverente. A autora vai concluir que há uma
continuidade histórica da “vertente maliciosa”. Nesse sentido, o grupo É o Tchan surge no
contexto da cultura de massa como um sucesso empresarial o qual associa um enraizamento da
cultura popular a uma agência artística especialista em um senso comercial.
Sobre este tema, Fonseca (2014) vai apontar que o processo de patrimonialização
imaterial nem sempre é criador de objetos, ressaltando que o maior desafio no caso da Capoeira
se deu pela dificuldade em delimitar uma manifestação tão vasta. E que registros de bens
imateriais já vinham sendo realizados desde 1947 pela Comissão Nacional do Folclore, antes
mesmo da criação desta categoria. Assim como mestres de capoeira, já vinham sendo
registrados em filmes e documentários fomentados pelo Ministério da Cultura. Além disso,
diferente do patrimônio material, os bens de natureza imaterial precisam ter esse
reconhecimento revalidado a cada dez anos. Isso porque, devido à sua natureza dinâmica,
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podem ser modificados, portanto o próprio decreto 3551/200029 que trata sobre isso coloca a
possibilidade de sua extinção. Ou seja, a probabilidade de a manifestação não existir mais, não
ter mais significado para determinado grupo e este parar de praticá-la. Ainda segundo Fonseca
(2014), a instituição do registro de bens de natureza imaterial traz uma modificação de objetivos
dessa documentação. Isso porque entendendo o próprio dinamismo e suscetibilidade a
mudanças, o registro não pode ser entendido como um parâmetro de fiscalização de
características do bem e muito menos uma conservação de autenticidade. O que se busca, para
a autora ao fazer o inventário para a patrimonialização, seria o registro histórico do bem, ou
seja, uma documentação datando um momento específico, um lugar específico em que
determinada manifestação cultural se reproduzia de determinada forma.
Para que isso acontecesse, o decreto 3551/2000 separou as manifestações em categorias
a saber: Livro de Registro dos Saberes (conhecimento e modo de fazer enraizados na
comunidade), Livro de Registro das Celebrações (festas, rituais, vivência coletiva de trabalho,
religiosidade, entretenimento e práticas sociais), Livro de Registro das Formas de Expressão
(manifestações literárias, plásticas, cênicas e lúdicas), Livro de Registro dos Lugares (locais
onde se concentram práticas culturais coletivas como praças, mercados, feiras entre outros).
Souza Filho e Paula de Andrade (2012) vão falar sobre as dificuldades e limites da
metodologia de inventário de referências culturais pelo IPHAN. Segundo esses autores, existe,
na instituição do IPHAN, uma tentativa de “agarrar” quantitativamente fenômenos complexos
e dinâmicos por meio de objetividade. Para eles, há um descomedimento das classificações com
a separação em categorias como formas de expressão, ofícios, modos de fazer, celebração,
lugares, pois esses fenômenos deveriam ser vistos em sua articulação e não desagregados. Esses
autores citam e concordam com Manuela Carneiro da Cunha (2005) para quem o limite do
inventário reside em que as crenças, tabus, saberes e outras variáveis não conseguem ser
aprendidos objetivamente por meio de fichas e questionários disponibilizados pelo IPHAN
como instrumento. Eles ainda vão ressaltar os limites do conceito de “Lugar” adotado pela
instituição como espaço de atividades com existência física, edificações, ou seja, referido a uma
materialidade. Aqui ainda segundo eles, encontramos, no próprio manual do INRC (Inventário

29 Este decreto instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial que constitui o patrimônio brasileiro e
criou o programa nacional do patrimônio imaterial.
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Nacional de Referências Culturais)30 a tentativa de colonização da antropologia pela
arquitetura. Segundo o manual do INRC:
“Lugares. Toda atividade humana produz sentidos de lugar. Neste inventário serão
incluídos especificamente aqueles que possuem sentido cultural diferenciado para a
população local. São espaços apropriados por práticas e atividades de naturezas
variadas (exemplo: trabalho, comércio, lazer, religião, política, etc.), tanto
cotidianas quanto excepcionais, tanto vernáculas quanto oficiais. Essa densidade
diferenciada quanto a atividades e sentidos abrigados por esses lugares constitui a
sua centralidade ou excepcionalidade para a cultura local, atributos que são
reconhecidos e tematizados em representações simbólicas e narrativas. Do ponto de
vista físico, arquitetônico e urbanístico, esses lugares podem ser identificados e
delimitados pelos marcos e trajetos desenvolvidos pela população nas atividades que
lhes são próprias. Eles podem ser conceituados como lugares focais da vida social
de uma localidade. Esse levantamento deve incluir a identificação das atividades
formadoras do lugar, ou seja, aquelas reconhecidas como próprias deles (isto é,
vinculadas à produção de sua singularidade). A compreensão desses processos, por
sua vez, depende dos seguintes fatores:
1. Mapeamento dos modos de apropriação prática e simbólica do espaço;
2. Evolução histórica desses modos de apropriação (em suas rupturas ou
continuidade tradicional), assim como da construção estratégica de monumentos e
da inscrição tática de marcas vernáculas na sua forma material. Assim, no inventário
não se deve deixar de considerar que lugar é processo e, portanto, tempo. (MANUAL
DO INRC 2000, P. 32)

Souza Filho e Paula Andrade (2012) chegam à conclusão de que a limitação do espaço
pelo IPHAN não daria conta que as práticas culturais muitas vezes transcenderiam um espaço
e lugar específico, como exemplo, eles ressaltam o caso da prática de extração das ostras de
Samucangaua no Maranhão. Nesse caso, não foi possível delinear uma planta baixa dos locais
de extração, pois a atividade se realizava em vários pontos do Igarapé. Apesar de o Samba de
Roda não ter sido inscrito no Livro de Registro como “Lugar” e sim no “Livro de Registro de
Formas de Expressão”, também podemos notar as adversidades dos pesquisadores do IPHAN
em delimitar um local e de como isso é um processo de negociação em campo.
Carlos Sandroni (2010) ao produzir o inventário sobre o Samba de Roda para a
patrimonialização vai relatar as dificuldades espaciais junto ao IPHAN quanto à cidade a qual
seria legítima para receber a Casa do Samba, tendo em vista as diferentes versões e grupos de
Samba de Roda no Recôncavo Baiano. O Samba de Roda não se delimitava em apenas uma
cidade do Recôncavo, e a própria criação da Associação de Sambadores e Sambadeiras do

30

Este documento serve como instrução para concretização de uma política pública para atender ao Decreto
3551/2000
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Estado da Bahia - Asseba, embora incentivada pelo IPHAN, contrariava a ideia de delimitação
geográfica de comunidade requerida pela Convenção de 2003 da UNESCO.
“Por ocasião da fundação da associação de sambadores em abril de 2005, os
presentes adotaram nome e âmbito contrariando a proposta predominante entre os
técnicos do Iphan, e contrariando a própria interpretação geograficamente restrita
da noção de "comunidade" adotada pela Convenção de 2003. Assim, a associação
fundada abrange todo o Estado da Bahia, e não apenas o Recôncavo. Sua diretoria
sempre manteve, até onde sei, uma posição altaneira diante da instituição
governamental.”
(SANDRONI, 2010, p. 378)

Por conseguinte, a Convenção de 2003 da UNESCO, ao descrever os requisitos para a
candidatura a Patrimônio Imaterial da Humanidade, vai falar também sobre o risco de
desaparecimento do bem cultural, apesar dos esforços da comunidade, grupos ou indivíduos em
manter viva a manifestação. Portanto, o enquadramento feito pelos pesquisadores ao inventário
do Samba de Roda do Recôncavo Baiano vai se dar com essa preocupação, em demonstrar o
perigo da sua extinção. Isso de certa forma pode ter atuado como viés da pesquisa e, em alguns
momentos, vai transparecer nos campos de negociação para a patrimonialização, relatados
também por Sandroni (2005)31.
Apesar das limitações apontadas por esses autores acima, o manual do INRC (Inventário
Nacional de Referências Culturais) tenta enfatizar a questão cultural se sobrepondo às
limitações espaciais. Portanto, para que determinado bem cultural fosse reconhecido como
patrimônio imaterial seria necessária uma delimitação do universo das atividades culturais
desenvolvidas. Para tanto, o levantamento precisaria incluir a identificação das atividades
culturais que são singulares ao local. Desse modo, o manual propõe que as áreas inventariadas
poderiam ter suas demarcações “em razão de critérios jurídicos (por exemplo, uma área
tombada), sociopolíticos (o território associado a uma etnia) ou temáticos (a área onde se
encontra disseminado determinado bem cultural).”(INRC, 2000, p.33)
O manual do INRC tenta deixar claro que os locais inventariados não são categorias
estritamente espaciais, mas corresponde a modos de vida, às fronteiras percebidas socialmente

31

SANDRONI, C. Questões sobre o dossiê do samba de roda. Registro e Políticas de salvaguarda para as
Culturas Populares, Rio de Janeiro, Iphan, "Série Encontros e Estudos", n.6, p.45-53, 2005.
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com relação a formas de conduta e valores, propondo assim o conceito de “sítio” como
configuração socioespacial. Este sítio poderia muitas vezes incluir áreas no entorno, sendo
necessário, no entanto, demarcar esse entorno sem confundir com a área focal do inventário. O
manual atenta ainda que as áreas inventariadas podem ser contínuas ou descontínuas
fisicamente; porém, compondo um “todo indivisível do ponto de vista da vida social do grupo
envolvido”(INRC, 2000, p.34). É ressaltado ainda que a demarcação em “sítios” embora seja a
mais compatível com a organização do IPHAN, não é a única forma possível, podendo a
metodologia proposta pelo manual acoplar também a identificação de variantes de determinado
bem cultural. Desse modo, seria preciso “ajustes” para que não fossem perdidas as relações
entre os fenômenos e os contextos sociais em que acontecem.
Dessa maneira, o inventario feito sobre o Samba de Roda ao delimitar a localização
geográfica dessa expressão cultural vai apontar que ela acontece em todo o estado da Bahia,
contudo, o Recôncavo Baiano é o seu foco principal. É ressaltada ainda a existência de inúmeras
nuances devido a ‘fatores ecológicos, socioeconômicos e históricos’. Porém, é a partir do
Recôncavo Baiano, segundo o inventário, é que o povo baiano encontra as suas principais
referências artísticas e culturais que conduzem ao ‘ethos’ reconhecido dentro e fora do Estado.
Carlos Sandroni (2005), ao falar sobre a escolha do Samba de Roda do Recôncavo Baiano ser
preterido ao Samba Carioca na ocasião da candidatura à III Declaração de Obras Primas da
Humanidade pela UNESCO, menciona que na época era preciso que o bem cultural estivesse
radicado em comunidades delimitadas geograficamente e ameaçado pela mercantilização e
globalização crescente. Portanto, por mais que o Samba de Roda acontecesse em outros locais
fora do Estado da Bahia devido à religiosidade envolvida, chego à conclusão de que não era o
objetivo na época que a pesquisa se estendesse a outros locais. Por mais que o inventário faça
referência sobre o Samba de Roda em cultos afro-brasileiros, o que não acontece apenas na
Bahia, devido ao histórico de migrações de baianos para outros locais do país e, com isso, a
disseminação de suas práticas.
“O samba de roda também é parte fundamental do culto aos caboclos, entidades
espirituais cultuadas no contexto afro-brasileiro, mas com forte referência ao
universo ameríndio. Acredita-se que os caboclos gostem de samba, e em particular
das modalidades que incluem viola. Nos festejos públicos de culto aos caboclos,
denominados toques, a presença de um samba de viola é fundamental (Lody, 1977;
Garcia, 1995). O samba também acontece depois de festas de candomblés de rito
nagô ou angola, em alguns casos, já como tradição institucionalizada e, em outros
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casos, como algo espontâneo que pode acontecer ou não a depender do ânimo das
pessoas.” (DOSSIÊ IPHAN 4, 2006, p.19)

Segundo Meneses (2012), os bens culturais têm como suporte sempre fatores materiais.
Dessa forma, mesmo que o patrimônio seja imaterial também teria uma dimensão material que
lhe permite realizar-se. Ele vai salientar, por exemplo, o “saber fazer” incluído na listagem de
categoria de patrimônio cultural na constituição de 1988, que não é algo conceitual, abstrato,
imaterial, mas um conhecimento corporificado. Seria desejável então para esse autor que nos
despíssemos, ao falar de patrimônio imaterial, de qualquer polaridade com o patrimônio
material. O conhecimento corporificado tem aqui a sua dimensão material, possível de ser
deslocado e instaurar novos locais de referência como no caso do Samba de Roda. Ou seja, o
Samba de Roda nasceu na Bahia, mas o seu conhecimento corporificado sobreviveu também
em alguns terreiros de Candomblé e Umbanda no Rio de Janeiro e voltou à cena cultural pública
depois do resgate proporcionado pela patrimonialização. O que antes era produzido no Rio de
Janeiro apenas no espaço privado, nos terreiros, em momentos específicos de descontração ou
no próprio ritual, passou a ser realizado em espaço público, no Arco do Teles, utilizando-se do
argumento do patrimônio e buscando referências baianas.
Por conseguinte, Telles (2010) também vai discutir a dicotomia criada entre bens
culturais materiais e imateriais. Para ele, essa dicotomia não existe na Constituição de 1988,
pois o texto abarca que essas duas questões podem ser tomadas individualmente ou em seu
conjunto. Porém, o que se vê na prática, segundo esse autor, por meio das políticas públicas
federais, é o exercício dessa dicotomia, ou seja, em vez da lei ser utilizada de forma articulada
para a proteção do bem, há a utilização da lei de forma excludente, ou se tomba ou se registra.
“Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: [...].” (CF 1988)

Telles (2010) vai vislumbrar ainda possibilidades de registro e tombamento utilizadas
em seu conjunto. Como exemplo, ele vai utilizar a categoria “saberes”, entendendo que existe
a diferença entre o saber e o produto do saber. Ele prevê, portanto, o registro do saber e o
tombamento para os produtos que advenham desse saber. Diante do exposto acima, concordo
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com Telles (2010) e com Sousa Filho e Paula de Andrade (2012) que as leis e políticas para o
patrimônio cultural precisam ser vistas em sua articulação e não separadas entre si.
No portfólio do grupo Reconcario, que era enviado a possíveis contratantes para
apresentações em SESCs, universidades, escolas ou em casas de show é ressaltada a
descendência baiana do Samba Carioca, assim como é ressaltado que as referências baianas são
valorizadas pelo grupo, tendo um amadrinhamento de uma mestra do Samba de Roda da Bahia,
Dona Dalva. Ou seja, ainda que os sambadores no Rio de Janeiro tenham a consciência do
Samba que era tocado no Candomblé ou na Umbanda, a patrimonialização e a delimitação
geográfica pelo IPHAN instauraram aqui um novo circuito de referências.
“Fruto das experiências vividas por Fábio Oliveira e Alessandra Morioka numa
viagem à Bahia, o grupo iniciou suas atividades no ano de 2008, sob a benção de
Dalva Damiana de Freitas, madrinha do Reconca-Rio, ou simplesmente D. Dalva,
matriarca do tradicional grupo de Samba de Roda Suerdick, da cidade de Cachoeira,
na Bahia, e tida como a mais antiga mestra de Samba de Roda ainda em atividade no
Recôncavo Baiano.(...)O grupo atua com o intuito de resgatar e dar continuidade a
cultura do samba de roda no Rio, exaltando a descendência baiana do samba carioca.
Dentre os principais compromissos do grupo na difusão dessa manifestação, estão a
responsabilidade histórica, a conservação das tradições e o resgate de elementos que
com o tempo foram se perdendo.” – (PORTFÓLIO RECONCARIO)

Na entrevista abaixo concedida a mim durante o período da pandemia, o contramestre
Amaz do grupo de capoeira Senzala e tocador do Reconcario, fala sobre a relação dele com o
Samba de Roda e de como essa relação também vem dos terreiros de Candomblé. A
possibilidade de estudo e pesquisa do Samba de Roda proporcionada por meio da
patrimonialização, assim como a possibilidade de trabalho utilizando-se de apresentações
também serviu como impulso à criação do grupo, assim como a manutenção da roda cultural
no Arco do Teles.
“Conheci o Samba de Roda através do Candomblé e assim fomos fazendo o
Candomblé de caboclo e ao final do candomblé, o samba de roda também, os coroas
dançando, sambando e muitas vezes eu nem tocava, ficava só olhando... muitas
vezes... ficava só olhando os mais velhos e assim que eu fui crescendo na capoeira,
fui também tentando, arriscando e assim nesse crescimento fui tendo mais
oportunidades.
Daí, dentro de um determinado tempo, conheci o Reconcario, né, o Fabio e a Japa,
já eram meus amigos de longa data e tinham uma proposta muito bacana de formar
um grupo, de estudar, de pesquisar o Samba de Roda e potencializar pra mim essa
pesquisa, acho que foi o máximo né. E assim a gente começou a colocar diversas
rodas, apresentações, Samba do Chapéu, Arco do Teles, apresentações em vários
hotéis, várias viagens e assim eu me apaixonei ainda mais pelo samba e o samba é
nossa vida...”

44

(CONTRA MESTRE AMAZ – GRUPO DE CAPOEIRA SENZALA – TOCADOR
RECONCARIO)

No trecho da entrevista feita por mim em 2020 com o contramestre Fabio Chapéu de
Couro, ele fala de quando começou a relação dele com o Samba de Roda, coincidentemente ou
não também começa nos terreiros. Ou seja, há uma forte relação entre as religiões de matriz
afro e a sobrevivência do Samba de Roda fora do Reconcavo Baiano. Desse modo, podemos
dizer que o sentido de comunidade - grupos ou indivíduos - requerido pela Convenção de 2003
e definido pelo IPHAN, ainda que espaçoso no caso do Samba de Roda, era ainda maior do que
se via, posto que os bens culturais também são corporais e os corpos transitam e passam o
conhecimento.
“O samba de roda começa na minha vida quando eu nasci, eu vim de um terreiro de
umbanda onde minha avó e meu avô era mãe de santo e pai de santo, minha mãe era
filha de santo e lá a gente tocava muitos toques pra caboclos, boiadeiro, preto velho,
exú e daí a gente começa a ter uma relação com o tambor, com os toques, com a
afinação dos tambores, com as mulheres dançando, com as entidades se apresentando
na frente do tambor e logo após eu entro pra capoeira. Quando eu entro pra
capoeira, me vem uma necessidade, porque na capoeira a gente fazia muito o
maculelê, fazia a puxada de rede, fazia o samba de roda... mas a gente cantava poucas
músicas, não tinha uma roda relacionada ao samba de roda, uma roda de samba de
roda, só disso.”
CONTRA MESTRE FABIO CHAPÉU DE COURO – GRUPO DE CAPOEIRA
RAIZ DO MANGUE - TOCADOR RECONCARIO

Na entrevista abaixo, temos Dona Ana Olga, filha de Dona Dalva, madrinha do
Reconcario, pois é ela quem dá a benção para que o Samba de Roda do Reconcario aconteça
no Rio de Janeiro. Ana Olga, neste depoimento para um blog feito durante a pandemia, deixa
claro que o Samba de Roda também é resguardado dentro das religiões de matriz africana e
orgulha-se em dizer que o Samba de Dona Dalva “é de raiz”. Quando ela fala “de raiz” ela quer
dizer que veio da África, que é tradicional, que é antigo, que é algo deixado por seus
antepassados.
“A nossa religião de matriz africana representa muito bem o significado do samba,
porque todo ilê tem o dia e a hora do samba. O samba está presente, está forte e vivo
dentro do ilê de toda casa de religião de matriz africana. O Samba está ali forte!
Salve, salve nossos caboclos, salve os nossos caboclos guerreiros que tem o samba
deles, tem o barravento, a chula e o corrido deles. Eles transmitem muito bem, e nós
devemos ter cuidado com o que eles nos transmitem, deve ter cuidado com essa
transmissão que ele nos passa, a forma da gente cantar. Por isso que eu digo, o meu
samba é de raiz. O meu samba, o nosso samba da Doutora Dalva é um samba de
raiz...”
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DONA ANA OLGA – FILHA DE DONA DALVA DAMIANA DE FREITAS
(MADRINHA DO RECONCARIO DOUTORA HONORIS CAUSA PELA
UFBA)32

Considerando as entrevistas acima, podemos dizer que no Rio de Janeiro
especificamente, o Samba de Roda sobreviveu devido aos rituais de caboclo nas religiões de
matriz afro-brasileira e em momentos de descontração dentro do terreiro. Há também a menção
por Fabio Chapéu de Couro de que era feito também na capoeira; porém, fazia-se muito pouco.
Ou seja, a busca por informações dos ogãs Fabio Chapéu de Couro e Amaz que os levou até as
referências baianas vai inaugurar também aqui uma retomada do Samba de Roda no espaço
público com mais envolvimento, pois até então esse bem cultural podia até existir nas rodas de
capoeira, mas não com a mesma intensidade proposta pelo grupo Reconcario. O próprio fato
do Samba de Roda na Bahia relacionar-se com o cotidiano local ocupando o espaço público
pode ter atuado também como um fator de influência para que esse bem cultural ganhasse força
por meio desses atores sociais e adentrasse também no espaço público no Rio de Janeiro de
maneira mais apropriativa e simbólica. O fato de Fabio Chapéu de Couro perceber que essa
manifestação acontecia nas rodas de capoeira, mas não com a mesma intensidade que acontecia
na Bahia e também acontecia nos terreiros de Umbanda e Candomblé, deu a esse ator social os
elementos necessários para um “insight”33. Baseado em sua vivência, ele viu a necessidade de
uma pesquisa mais ampla e ao mesmo tempo de divulgação e preservação dessa manifestação
cultural num processo de ensino aprendizagem que tinha seu ápice proporcionado por meio da
roda cultural no Arco do Teles.

Assim, a singularidade do samba de roda para seus praticantes tem relação com a
maneira como este permeia as mais diversas expressões do rico patrimônio imaterial
da Bahia, e em particular do Recôncavo, como que acrescentado, feito um intermezzo
ou conclusão de caráter lúdico, aos mais variados eventos do calendário festivo,
religioso ou civil. (DOSSIÊ IPHAN 4, 2006, p. 19)

32 - entrevista dada em podcast
http://sambadedalva.blogspot.com/2021/04/projeto-samba-baiana-lanca-podcast.html
33

substantivo masculino
1.clareza súbita na mente, no intelecto de um indivíduo; iluminação, estalo, luz.
2.psicologia - compreensão ou solução de um problema pela súbita captação mental dos elementos e relações
adequados.
Definição de Oxford Languages
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A conclusão de Meneses (2012) vai ao encontro do que endosso aqui, que o campo da
cultura e do patrimônio cultural é um campo eminentemente político, de interesse público,
correspondente ao comum, em que se instaura direitos e obrigações. Não bastaria, portanto,
apenas um tratamento técnico-científico, pois isso não dará conta das questões aqui envolvidas.
Os valores para esse autor, assim como para mim, não estão previstos geneticamente, mas são
criados, enunciados, explicitados, fundamentados e podem ser propostos, recusados,
transformados, mas não impostos. O Samba de Roda como patrimônio cultural de expressão e,
por sua vez corporificado, traz conflitos de legitimidade para quem se apresenta por meio dele.
O Samba de Roda do Reconcavo baiano, engendrado no Rio de Janeiro, precisou ser feito,
costurando ligações com as manifestações culturais que já aconteciam aqui e com as identidades
que vão se formulando a partir de um eixo encontrado e ressignificado pelo próprio indivíduo.
Por exemplo, o grupo Reconcario tem seus dois líderes principais brancos e, vez por outra, são
confrontados por outros capoeiristas e grupos culturais por conta disso. No entanto, um desses
líderes também é da religião de matriz afro e legitima-se a fazer o Samba de Roda no Rio de
Janeiro devido a sua vivência desde os sete anos de idade como ogã nos terreiros. Assim como
temos no grupo Reconcario pessoas as quais são pretas, mas não são do Candomblé ou
Umbanda e legitimam-se a fazer o samba de roda, por identificar nele a sua “raiz”, ou seja, o
que faz a ligação com os seus ancestrais pretos. Na entrevista abaixo, o tocador do Reconcario,
Thiago Felipe Braço34, é preto e vê no Samba de Roda o elo com seus ancestrais. Ao falar de
“raiz” ele quer dizer ancestralidade, o que vem antes e a preferência por se identificar ao que
ele considera genuíno, que está mais perto de seus antepassados africanos.

34

https://www.facebook.com/thiagofelipel
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“Foi a identificação através da capoeira, eu com 12, 13 anos conheci a Japa e o
Fabio. Eles foram dar uma oficina de Samba de Roda... que a gente ia fazer parte da
produção de uma peça chamado Capoeira Cidadã vinculado ao grupo Capoeira
Brasil. E ali eu já conheci um pouco do samba e tal. E foi devagarzinho, caminhando
e conhecendo um pouquinho do samba. Logo após conheci o samba de quadra, me
apaixonei, mas minha raiz tava no samba rural, daí conheci um pouquinho do samba
de quadra, da escola de samba, fui passista, fui ritmista, mas o coração bate onde a
nossa raiz cresce e seguindo o Reconcario, tenho ai, mais de dez anos. Entre rodas,
apresentações e eventos. A gente segue junto como uma família.” (PROFESSOR
THIAGO FELIPE BRAÇO – GRUPO DE CAPOEIRA SENZALA - TOCADOR
RECONCARIO)

https://www.facebook.com/terreirodecrioulo/photos/t.100001700222127/941921629215696/?type=3
Foto com marcação na página de Thiago Felipe Braço com origem de Terreiro de Crioulo, sem legenda
9/11/2015 – acesso em 3/12/2021

Graeff (2015) em sua pesquisa sobre o Samba de Roda vai apontar, ainda que todo tipo
de cultura tenha uma face material e outra imaterial, que tradições orais, musicais e
coreográficas são mais vulneráveis a mudanças sociais do que bens culturais materiais. Nos
resultados de sua pesquisa, ela vai mostrar, por um lado, como princípios rítmicos africanos se
entrelaçaram no ritual do samba de roda, e até do samba carioca, e ainda continuam após séculos
de sua transplantação no Brasil e, por outro lado, como os mesmos princípios podem se
abrandar tão rapidamente ao desaparecerem seus mestres. Ela ainda cita Kono (2009) para quem
a perda de um mestre equivale à queima de uma biblioteca inteira.
Para esta autora as novas condições em que se pratica a tradição atualmente está
engendrando um processo de folclorização e espetacularização, pois se separa o fazer musical
de seu contexto funcional ao mesmo tempo em que se exige dos grupos e da música uma
adequação às apresentações públicas. Para ela, as políticas de salvaguarda, mesmo com a
intenção de promover a diversidade cultural, acabam impulsionando a homogeneização, pois
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as tradições são pressionadas a se adequar a interesses externos e comerciais. Dessa forma, o
que acaba sendo suprimido para Graeff (2015) são as particularidades, as diferenças que
deveriam ser valorizadas.
Graeff (2015) vai apontar ainda os problemas em se apontar o samba de roda como a
raiz do samba carioca, pois, embora as influências rítmicas sejam notáveis, ela considera que aí
está implícita uma ideia evolucionista, na qual os gêneros musicais se desenvolvem
linearmente, ou seja evoluem a partir de formas primitivas. No entanto, para ela, fenômenos
culturais não podem ser compreendidos linearmente, pois se tratam de tramas complexas em
interação constante com seu contexto social e histórico. Portanto, o samba carioca nasceu do
baiano, mas isso não significaria para a autora que a configuração baiana seja sua única
influência, ou que a versão carioca seja uma versão melhorada do samba baiano. Cada gênero
teria, assim, sua própria história e que dialoga com muitas outras. Ela conclui então que o samba
de roda baiano não é nem mera “raiz” de outros sambas e nem sua versão melhorada, e sim
mais uma das ricas e diversas formas de expressão cultural brasileira.
Contudo, a autora não leva em consideração as identidades que podem ser formadas a
partir do que se considera ser um antecessor ou influenciador de uma manifestação cultural
mais ampla. No caso acima, Thiago Felipe Braço, apesar de conhecer o samba de quadra e ser
passista de escola de samba no Rio de Janeiro, escolheu o Samba de Roda da Bahia para
construir sua identidade. Pois ali está a sua “raiz” ou “ancestralidade” o que ele considera mais
próximo dos seus ancestrais africanos. Por mais que ele saiba que a cultura é um processo
dinâmico, por vivenciá-la em seu dia a dia. Lógico que devemos nos afastar de ideias
evolucionistas e considerar o Samba de Roda como um influenciador do Samba Carioca sem
diminuí-lo no sentido primitivo da palavra. Porém, o Brasil como país que foi colonizado deve
a história que foi fragmentada e apagada de antepassados pretos. E a valorização e a divulgação
da cultura preta que influenciaram a cultura mais ampla trazem aspectos fundamentais para a
formação de identidades afro-brasileiras.
“Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do
nascimento. Existe sempre algo ''imaginário" ou fantasiado sobre sua unidade. Ela
permanece sempre incompleta, está sempre "em processo", sempre "sendo formada".
As partes "femininas" do eu masculino, por exemplo, que são negadas, permanecem
com ele e encontram expressão inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na
vida adulta. Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada,
deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A
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identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como
indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é "preenchida" a partir de nosso
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros.”
(HALL, 2006, p. 38)

Além das questões acima, segundo Telles (2007), ao analisar a Constituição de 1988
quanto aos direitos culturais e o Decreto lei 3551/2000, verificou que nem um nem outro são
suficientes para proteger os bens imateriais, principalmente, pela inexistência de restrições à
propriedade intelectual no caso dos saberes. Para esse autor, é necessária uma legislação mais
dura nesse caso, salienta ainda que ela veio a ser debatida pelos intelectuais à época, mas acabou
ficando para depois de registrar os bens imateriais. Márcia Santanna (2005), segundo Telles
(2007) também vai demonstrar preocupação com as questões relativas à proteção da
propriedade intelectual. Para ela a defesa dos direitos relacionados às expressões culturais ainda
precisava ser desenvolvida no mundo todo em termos conceituais e instrumentais.
Ainda segundo Telles (2007), Levi-Strauss (2001), na época convidado a participar das
discussões da Carta de Fortaleza em 1997 relativa ao Patrimônio Imaterial, vai salientar a
impossibilidade de se proteger sistematicamente esses bens devido a sua dinâmica mutante.
Para o antropólogo francês, gostos, necessidades, modos de vida e representações tendem a
mudanças e não há como se opor caso uma comunidade resolva desconsiderar uma prática
social. O autor convocado vai entender que o decreto atende a necessidade de inventariar,
estudar e conservar, além de oferecer reconhecimento social aos detentores desse tipo de
patrimônio convidando-os a transmiti-lo a outras gerações.
A Carta de Fortaleza de 1997 vai recomendar o aprofundamento da reflexão com relação
aos bens de natureza imaterial e à viabilização do inventário desses bens no intuito de sua
preservação, além de uma Política Nacional de Preservação do Patrimônio Cultural com
objetivos e metas definidos e um Programa Nacional de Educação Patrimonial por meio da
experiência do IPHAN e junto com o Ministério da Cultura. Na época, a Carta vai ressaltar que
os instrumentos legais disponíveis não são suficientes para proteger o patrimônio imaterial,
assim como ressalta Telles (2007), não há menção quanto à propriedade intelectual. Isso vai
mudar na II Carta de Fortaleza em 2017, vinte anos após:
“O direito à cultura, garantia constitucional de natureza fundamental, inclui o direito
e a obrigação de reagir a barreiras e interesses de qualquer ordem que possam
enfraquecê-lo ou desfigurá-lo, assim como de repelir as afrontas aos direitos difusos
e aos de propriedade intelectual;” (CARTA DE FORTALEZA, 2017)
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A II Carta de Fortaleza observa ainda que a Salvaguarda é um processo permanente e
contínuo que precisa promover o “protagonismo” e a capacidade de desenvolvimento das
comunidades. Propõe a cooperação entre o IPHAN, as instituições municipais, estaduais e
sociedade civil para garantir a propriedade intelectual coletiva, principalmente, com relação aos
povos indígenas, afrodescendentes e comunidades tradicionais. Nesse sentido, a Carta
reconhece o problema, mas ainda não dá uma solução definitiva, mas propõe que haja um
esforço coletivo para o equacionamento dessa questão.
Diante do exposto acima, temos questões no Samba de Roda as quais podem vir a ser
também questões para outros tipos de bens culturais, a saber: as mutações culturais e
mercadológicas, maior circulação de bens imateriais após a patrimonialização, delimitação do
espaço e problemas de propriedade intelectual. No entanto, cabe aqui ressaltar, que todas essas
questões são consequência da própria legislação brasileira com a Constituição de 1988 e do
processo de patrimonialização que torna estas manifestações culturais um bem público a ser
compartilhado.
“As noções de “bem cultural” e “referência cultural” implicaram o reconhecimento
da competência dos indivíduos e dos grupos sociais como sujeitos fundamentais da
constituição de patrimônios, tanto em suas dimensões materiais como imateriais. A
nova Constituição incorporou essas ideias e definiu a preservação do patrimônio
como um direito ao qual todos os cidadãos brasileiros devem ter acesso”
(FONSECA, 1997, p. 181. Apud SANT’ANNA, 2015)

A própria Carta de Fortaleza 2017 vai também ao encontro da valorização do “sujeito
portador de cultura”, posto que é o sujeito possuidor de memória e identidade, formulador de
valores e significados. Dessa forma, a Carta salienta que os objetos, lugares e práticas não
possuem valores em si, mas são atribuídos pelos indivíduos. No caso das expressões, como no
Samba de Roda aqui estudado, podemos acrescentar que são inerentes ao sujeito o qual o
carrega. Ou seja, o sujeito portador da cultura, pode nesse caso transitar por outros locais e
passar esse conhecimento a outros instaurando novas identidades e novos locais de referência
em diálogo com a história e as políticas de patrimônio, como vimos no caso do Reconcario.
Telles (2018) vai citar Aguilera Montalvo (2011) sobre a confusão decorrente da não
limitação de fronteiras entre o plano operativo e o plano conceitual os quais equivaleriam à
política de patrimônio e à teoria do patrimônio. Em sua tese, Telles (2018) vai produzir um
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diálogo entre a política e a teoria. Não obstante, tendo a pensar que, além da política de
patrimônio e a teoria do patrimônio, há ainda a vontade, a ação e a reflexão dos sujeitos
detentores do patrimônio, as quais nem sempre e necessariamente estarão alinhadas às outras
duas, muitas vezes, por desentendimentos de linguagem, e outras por questões culturais,
econômicas e sociais.
Por conseguinte, as políticas desenhadas para esse setor, além dos inventários e do
manual do INRC, são o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, as Políticas de Educação
Patrimonial e os Planos Nacionais e Setoriais de Cultura. O Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial foi recomendado na Carta de Fortaleza e instituído pelo Decreto Lei 3551/2000. Este
é um programa de apoio e fomento por meio de parcerias com instituições públicas, sociais ou
privadas relacionadas à pesquisa e à cultura. Ele exerce esse apoio por intermédio de editais.
Ao todo, foram realizados 75 projetos e 65 prêmios por meio de editais. No entanto, devido a
problemas orçamentários esteve parado por um bom tempo desde 2015, sendo vislumbrado
novamente em 2017 pela II Carta de Fortaleza, a qual previa a criação de um fundo
orçamentário destinado a investimentos do PNPI. Dessa forma, embora o PNPI seja um
programa de apoio e fomento que foi reconhecido pela UNESCO como um dos programas que
melhor reflete os princípios e os objetivos da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio
Imaterial, além de carecer de recursos, não é um programa permanente, sendo pontual e com a
duração de 12 meses.
Florêncio (2019) vai traçar um panorama com as principais diretrizes e conceitos que
nortearam o IPHAN no âmbito da educação patrimonial. Ela destaca que esses princípios foram
institucionalizados com o auxílio da publicação Educação patrimonial: histórico, conceitos e
processos (IPHAN, 2014), tendo sido o resultado de amplas pesquisas e debates, e fazendo uso
da Portaria 137, de 28 de abril de 2016, que situa os principais norteadores da educação
patrimonial no domínio do IPHAN e das Casas do Patrimônio. O conceito principal é que os
processos educativos precisam respeitar o diálogo permanente entre os agentes sociais e a
participação ativa das comunidades. Além disso, são dadas mais oito diretrizes, identificando o
projeto Casas do Patrimônio, atualmente Redes de Patrimônio como principal estratégia para a
consolidação da política de educação patrimonial. Dessa maneira, ela afirma que os principais
desafios institucionais na atualidade é afiançar que as diretrizes presentes na Portaria 137/2016
continuem sendo norteadoras de atuações e projetos os quais abarquem a participação social e
o diálogo educacional na preparação e nas práticas de políticas de patrimônio nos processos de
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preservação e valorização. Ela ainda vai falar da importância do fortalecimento do projeto
Redes de Patrimônio:
“Isso implica a necessidade de fortalecimento do projeto Redes do Patrimônio e na
afirmação da educação patrimonial como processo de mobilização social em torno
das referências culturais dos sujeitos em seus diferentes territórios. Assim, ela pode
se constituir, também, em uma afirmação do direito à memória e do direito ao
patrimônio, tantas vezes negado aos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira. A educação patrimonial, dessa forma, tem o desafio estratégico de
garantir canais de aproximação e de efetiva participação social de modo a contribuir
para reunir pessoas e instituições que compartilham uma concepção de patrimônio
que reúne suas diversas dimensões e narrativas em uma perspectiva horizontal, frente
a outros interesses representados por agentes sociais que almejam modelos de
desenvolvimento social excludentes e, portanto, que afirmam privilégios de alguns
segmentos da sociedade.” (FLORÊNCIO, 2019, P. 86)

Consequentemente, o Plano Nacional de Cultura criado em 2010 pela lei 12.343, graças
a um amplo debate com pesquisadores e sociedade civil, previa uma maior responsabilidade do
Estado com relação à valorização do patrimônio material e imaterial ao mesmo tempo que
reconhecia a existência de uma economia da cultura que deveria ser incentivada e regulada,
pois essa seria um dos fatores primordiais para o desenvolvimento e a inclusão social por
interferência da geração de ocupação e renda. Entre os grupos de trabalho, foi discutido o
estímulo à integração do patrimônio material e imaterial, a cultura erudita e a cultura popular.
Além disso, foi discutido o estímulo ao desenvolvimento turístico, respeitando o interesse dos
visitantes e populações locais no que tange à preservação do patrimônio material e imaterial.
Entre o diagnóstico e os desafios a serem enfrentados no Plano Nacional de Cultura,
estavam a revisão da legislação e o estabelecimento de um programa de estímulo ao respeito
dos direitos autorais. Além disso, atentava ainda para o uso de novas tecnologias e a necessidade
de equilíbrio entre a democratização do acesso à cultura e aos direitos reservados de autores e
produtores. Menciona ainda a necessidade de adequação do sistema jurídico de proteção para
conhecimentos e expressões tradicionais de setores sociais mais frágeis
Entre as propostas de diretrizes e ações, estavam a participação do Brasil nos debates
sobre a atualização de regras internacionais relacionadas à propriedade intelectual e de
desenvolvimento de software livre, de modo a compensar as disparidades entre países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Estavam ainda a difusão da informação e a capacitação
de trabalhadores da cultura a respeito de instrumentos de propriedade intelectual do setor
cultural, como por exemplo, marcas coletivas, certificação, indicações geográficas, patentes,
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domínio público e direito autoral. E estavam, também, a defesa dos direitos de imagem e a
propriedade intelectual coletivas associadas ao patrimônio cultural de comunidades detentoras
de saberes tradicionais. Dessa forma, esse documento vai afirmar o papel do Estado no combate
ao uso ilícito, não autorizado e com fins comerciais do patrimônio imaterial, garantindo aos
povos e às comunidades tradicionais os direitos sobre o uso comercial e sustentável dos seus
conhecimentos e expressões. Estabelece ainda, que haja mecanismos de proteção aos
conhecimentos tradicionais e expressões culturais, reconhecendo que há uma grande
importância no valor agregado de produtos, serviços e expressões da cultura brasileira.
Dessa forma, podemos notar que o grande paradigma do acesso à democratização dos
bens culturais imateriais vem junto com questões que esbarram no mercado. Embora haja um
estímulo de entrada dessas comunidades no campo econômico por intermédio desses bens,
visando a autossutentabilidade, há também o perigo da apropriação por outros setores sociais
sem um retorno a esses grupos, que seriam mais vulneráveis. Porém, ao mesmo tempo, o
reconhecimento desses bens prevê o compartilhamento, a divulgação, o acesso, os quais podem
servir como fonte de renda para outros grupos, comunidades que não necessariamente seriam
os principais detentores de acordo com o registro que foi feito pelo IPHAN, sendo uma grande
dificuldade, o controle por meio do Estado. Por conta disso, o Plano Nacional de Cultura prevê
o desenvolvimento de modelos solidários de licenciamento de conteúdos culturais, de modo a
ampliar o reconhecimento de autores e suas obras, além de ampliar o acesso a produtos
culturais. Entre as estratégias e ações desse Plano, estão ainda:
“2.1.2 Criar políticas de transmissão dos saberes e fazeres das culturas populares e
tradicionais, por meio de mecanismos como o reconhecimento formal dos mestres
populares, leis específicas, bolsas de auxílio, integração com o sistema de ensino
formal, criação de instituições públicas de educação e cultura que valorizem esses
saberes e fazeres, criação de oficinas e escolas itinerantes, estudos e sistematização
de pedagogias e dinamização e circulação dos seus saberes no contexto em que
atuam.
2.1.3 Reconhecer a atividade profissional dos mestres de ofícios por meio do título
de “notório saber”.” (PLANO NACIONAL DE CULTURA ,2010)

Entendendo a dinâmica da transmissão dos saberes, o Plano prevê também o
desenvolvimento e a ampliação de programas com o intuito de habilitar profissionais para
ensino de história, arte e cultura africana, afro-brasileira, indígena e de outros grupos não
hegemônicos.

O reconhecimento de alguns desses profissionais poderia se dar também

54

recorrendo ao título de “notório saber”, o que é um grande avanço, no sentido de descolonização
da episteme na educação brasileira.
Seguindo nessa mesma linha de descolonização, temos os Planos Setoriais da Cultura
que tem como objetivo atender as especificidades próprias de cada setor da cultura. Dessa
forma, o Plano Setorial para a Cultura Afro-brasileira elaborado em 2014 vai ao encontro dos
objetivos do Plano Nacional de Cultura e endossa-os. Martha Rosa F. Queiroz (2014), ao refletir
sobre a necessidade da formulação do Plano Setorial, vai apontar que os desafios regionais são
imensos devido ao racismo institucional, o qual se orgulha da vivacidade da cultura brasileira,
mas constrói obstáculos burocráticos quanto às manifestações afro-brasileiras fora do
calendário oficial.
“Contraditoriamente, em um país que se orgulha da vivacidade da sua cultura, os
direitos culturais não são respeitados, especialmente se trata dos direitos das
populações negras. A essas, são negadas possibilidades de criação e difusão de sua
produção artística, respeito à identidade cultural no ambiente educacional,
participação na vida cultural, exercício de práticas culturais próprias, livre
expressão a partir de marcas identitárias, difusão de manifestações culturais e
artísticas, geração de dividendos pela comercialização de bens artísticos, científicos
e/ou intelectuais decorrentes da cultura negra.” ( Plano Setorial para a Cultura AfroBrasileira - QUEIROZ, 2014, p. 28)

Esse Plano endossa ainda a necessidade de registrar e inventariar as comunidades, as
expressões e as manifestações artísticas e culturais afro-brasileiras em parceria com o Minc,
IPHAN e a Fundação Cultural Palmares. Além disso, atenta para a necessidade da construção
do Plano de Salvaguarda das manifestações em parceria com essas mesmas instituições e a
necessidade de elaboração de programas e projetos para a transmissão de conhecimento da
cultura afro-brasileira e de seus detentores para que, dessa forma, haja o reconhecimento das
identidades dos indivíduos. Dessa maneira, podemos constatar que as leis e os planos políticos,
para a valorização da cultura e memória afro-brasileira, foram formulados de maneira
democrática, e que já temos instrumentos suficientes tanto para a sua difusão, quanto para a sua
proteção legal em termos de propriedade intelectual, por mais que, em alguns momentos, seja
necessário avaliar caso a caso. No entanto, tendo a pensar que carecemos, no contexto atual, de
vontade política para a sua execução.
Segundo Pollak (1989), é preciso distinguir entre conjunturas favoráveis ou
desfavoráveis às memórias marginalizadas, entendendo, em que pontos, o presente colore o
passado, numa permanente interação entre o vivido, o aprendido e o transmitido. O
55

reconhecimento do Samba de Roda e outras manifestações afro-brasileiras, como patrimônio
imaterial, trazem, em sua gênese, memórias até então marginalizadas. A organização de grupos
especializados nessas manifestações culturais, fazendo do espaço público um palco social que
trazia até então, antes da pandemia, uma interação permanente entre a presente valorização e a
rememoração do passado de resistência. O Arco do Teles35 (local escolhido pelo Reconcario
para fazer o Samba de Roda, uma vez por mês) faz parte de um conjunto arquitetônico tombado,
local de passagem que se destaca por sua arquitetura em que o Brasil rememora seu passado
colonial e de império. Faz parte do porto em que entravam e saiam mercadorias, sendo que
muitas dessas mercadorias eram pessoas escravizadas. A escolha do local, coaduna-se com a
ressignificação que se quer dar ao local, numa memória coletiva que se quer atualizar.
Dessa maneira, entendo o processo nacional de patrimonialização imaterial como uma
reinterpretação do passado que se quer salvaguardar. Entendo, assim como Pollak (1989), que
a referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições. Todavia, ele
também vai salientar que indivíduos e certos grupos tendem a venerar justamente aquilo que os
enquadradores da memória coletiva querem eliminar e que a história oral faz transparecer os
limites desse enquadramento.
O Samba de Roda no Rio de Janeiro faz transparecer os limites do enquadramento da
patrimonialização imaterial no Recôncavo Baiano, visto que essa manifestação cultural também
acontecia nos terreiros de Candomblé no Rio de Janeiro. E acontecia com pouquíssimas
diferenças rítmicas, após os rituais do Candomblé, geralmente em festas. E também já acontecia
em rodas de capoeira, após os jogos. Dessa maneira, entendo que o Samba de Roda, como
memória rítmica coletiva subterrânea, ganha força após a patrimonialização para se afirmar no
espaço público do Rio de Janeiro, enquanto um dos elementos da identidade nacional afrobrasileira, fomentando e legitimando a formação, por exemplo, do grupo Reconcario.
“Assim, o denominador comum de todas essas memórias, mas também as tensões
entre elas, intervêm na definição do consenso social e dos conflitos num determinado
momento conjuntural. Mas nenhum grupo social, nenhuma instituição, por mais
estáveis e sólidos que possam parecer, têm sua perenidade assegurada. Sua memória,
contudo, pode sobreviver a seu desaparecimento, assumindo em geral a forma de um
mito que, por não poder se ancorar na realidade política do momento, alimenta-se de
referências culturais, literárias ou religiosas. O passado longínquo pode então se
tornar promessa de futuro e, às vezes, desafio lançado à ordem estabelecida.”
(POLLAK, 1989, p. 11)

35
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O trabalho de identificação e valoração de bens imateriais pelo IPHAN serviu no caso
do Samba de Roda no Rio de Janeiro como enquadramento da memória coletiva até então
subterrânea, tendo a sua patrimonialização sendo vista como registro histórico de um
“ancestral” do samba carioca. Entendo que aqui, assim como para Pollak (1992) a memória se
alimenta do material fornecido pela história. E que, no caso da formação de grupos de Samba
de Roda no Rio de Janeiro, a memória coletiva se alinhou a patrimonialização para constituir
um sentimento de identidade, tanto individual como coletiva. Essas identidades formuladas, por
intermédio do Samba de Roda no Rio, parecem se construir e negociar a sua legitimidade tanto
por meio da patrimonialização, da vivência nas rodas culturais aqui realizadas, como por meio
dos terreiros de Candomblé ou da própria cor do indivíduo.
Com a pandemia, a elaboração desses rituais em espaços públicos foi prejudicada,
fazendo com que alguns desses grupos migrassem suas rodas para lives em internet ou até
mesmo levando a desintegração de laços sociais, que antes se reafirmavam todo mês, posto que
as rodas eram mensais. Nesse contexto, penso que tanto as lives quanto os acervos fotográficos
e audiovisuais em redes sociais desses grupos têm sido um dos locais de memória, assim como
de rememoração de suas próprias identidades. Dessa forma, vejo ser imprescindível a
valorização desse acervo audiovisual em locais de notoriedade. A maior circulação desses bens
nas rodas culturais do Rio de Janeiro, antes da pandemia, vinha facilitando a formação de
identidades fora do local que seria de “origem” desses bens imateriais. Não seria cabível discutir
aqui quem seria mais ou menos originário, mas entender que processo é este o qual vinha
acontecendo. Se os detentores do Recôncavo Baiano estavam sendo convidados a transmiti-los
a outras gerações, quem são essas outras gerações atualmente no Rio de Janeiro? Como essa
circulação vinha acontecendo na urbe? Como as técnicas, as expressões e as músicas do Samba
de Roda eram apreendidas por integrantes do Reconcario e repassadas por eles? Quem eram
seus principais divulgadores? Como eles construíam suas identidades?
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3.METODOLOGIA

Para desenvolver este trabalho, foram necessárias algumas etapas de pesquisa. A
primeira delas, a qual já vinha desenvolvendo é a pesquisa exploratória feita recorrendo ao
levantamento bibliográfico, artigos, dissertações e teses existentes sobre o tema, fazendo buscas
no Google acadêmico e no site da Scielo Artigos Cientificos. Na segunda etapa, foi realizado
um levantamento dos principais integrantes do Reconcario. Esse levantamento aconteceu
fazendo uso das minhas redes pessoais por estar inserida no grupo, como sambadeira, como
capoeirista aluna de Fabio Chapéu de Couro. Na terceira etapa, foram realizadas entrevistas
audiovisuais com os principais atores sociais envolvidos de até 20 minutos de duração seguindo
o roteiro de entrevistas em anexo. Na quarta etapa, pretendo organizar estas entrevistas e o
arquivo de imagens em um filme no qual se baseará o roteiro de um futuro documentário.
Minha relação é de proximidade com o grupo de Samba de Roda Reconcario. Estou
inserida nesse grupo há dez anos, desde que comecei a ter aulas de capoeira com o contramestre
Fabio Chapéu de Couro, um dos fundadores do grupo Reconcario. Isso, com certeza, dá-me
vantagens e desvantagens, quanto ao olhar, mas que não impede uma pesquisa interessante e
uma transformação da perspectiva familiar dentro do escopo da Antropologia Urbana.
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4. DISCUSSÃO SOBRE O FORMATO

Esta pesquisa tem como um de seus objetivos a construção de um roteiro para
documentário sobre o Samba de Roda que foi feito no Rio de Janeiro pelo grupo Reconcario e
atende à necessidade de elucidar primeiro as principais questões envolvendo este objeto, posto
que, além de ser patrimônio imaterial, envolve as emoções, a identidade e a memória de
detentores e praticantes dessa cultura. Dessa maneira, fiz um levantamento de quem são as
principais pessoas envolvidas e de como elas estão envolvidas, de suas motivações, além de
refletir sobre a minha própria trajetória de vida como integrante desse grupo há dez anos. Foi
importantíssimo para trazer objetividade a este projeto, embora entenda a impossibilidade de
objetividade total. Graças a este trabalho, pude trazer pesquisadores os quais versam sobre o
patrimônio imaterial e sobre o Samba de Roda de forma que poderão contribuir para as
reflexões em campo e para reflexões futuras de outras pesquisas e políticas as quais venham a
tratar do mesmo tema.
Um documentário atende à necessidade de diálogo tanto com as classes populares
quanto com a academia e instituições. Este formato atende à necessidade de conhecer um pouco
mais sobre como essa circulação vem acontecendo, quem são esses personagens da vida real
que estão construindo suas identidades e memória a partir do Samba de Roda que vem sendo
feito no Rio de Janeiro, mas que tem sua origem na Bahia. Entendendo que é preciso enxergar
e debater a visão não só acadêmica e política, mas também de outros setores da sociedade os
quais vivenciam diretamente essa cultura.
Além disso, tentar dar uma resposta definitiva e técnica para a questão da propriedade
intelectual de bens imateriais devido a sua circulação, seria mais uma vez impor sobre a cultura
afro-brasileira uma versão acadêmica e científica para algo que não pertence à própria cultura
acadêmica. Porém, a legislação, a pesquisa acadêmica e as políticas públicas – desenhadas para
esse setor – influenciam diretamente sobre os bens imateriais patrimonializados, sendo
necessário esse encontro de maneira leve e com uma linguagem adequada para que essa
interação aconteça de maneira apropriada.
Para além disso, atende à necessidade de registro do patrimônio imaterial o qual circulou
historicamente nos terreiros de Umbanda e de Candomblé do Rio de Janeiro e suas semelhanças
e diferenças com o Samba de Roda que é feito no Recôncavo Baiano. Atende à necessidade de
registro desse diálogo o qual é feito entre o Samba de Roda que é feito na Bahia, por meio de
59

seus detentores, reconhecidos pelo IPHAN, e as identidades formadas em solo carioca a partir
desse bem imaterial. Atende ainda à necessidade de se registrar a apropriação do espaço público
tombado, no caso o Arco do Teles, e a sua ressignificação com auxílio do Samba de Roda,
levando a articulação entre o bem material e o imaterial.
Ademais, o Samba de Roda tem som, imagem, formas coreográficas, emoção,
dramatizações que seriam impossíveis de serem repassadas em um texto, sendo o audiovisual
a forma mais adequada para se resguardar a memória tanto para quem vive a cultura
diretamente, quanto para pesquisadores e legisladores. Além de atender também à necessidade
de profissionais da educação na desconstrução do racismo e do preconceito com a cultura afro-brasileira em sala de aula, reiterando a democratização do acesso aos bens imateriais e
colaborando na formulação de identidades.
Assim, dessa forma, seguindo as recomendações da II Carta de Fortaleza de 2017,
pretendo com o documentário promover a diversidade cultural e a valorização das identidades
e das memórias, superando atitudes estéticas e consumidoras do exótico, assumindo o
compromisso de possibilitar a comunicação entre sujeitos detentores do conhecimento do
patrimônio imaterial. Além disso, seguindo a lei 12343/2010 e o artigo 215 da Constituição,
esse produto seguirá o princípio do respeito aos direitos humanos, o direito de todos à arte e à
cultura, o direito à informação, à comunicação e à crítica cultural.
Seguindo também os objetivos do Plano Nacional de Cultura, esse formato de produto,
contribuirá para proteger e promover o patrimônio histórico, artístico, material e imaterial,
valorizar e difundir os bens artísticos e culturais, promover o direito à memória, universalizar
o acesso à arte e à cultura, estimular a presença da arte e da cultura em ambiente educacional,
estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos, além de ampliar a
presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo contemporâneo.
Seguindo ainda os objetivos do Plano Setorial para a Cultura Afro-Brasileira, o
documentário poderá contribuir também para a fomentação da transversalidade dialógica entre
a cultura afro-brasileira e as instituições públicas e privadas, visibilizando o Samba de Roda
como forma de combate ao racismo em várias instâncias. Reiterando que, todas essas
informações não teriam sido vislumbradas sem o presente roteiro, que me deu a possibilidade
de estudar a legislação e ler atentamente autores os quais versam sobre o patrimônio imaterial,
contribuindo para minha reflexão e para a minha atuação em campo.
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5. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A patrimonialização do Samba de Roda do Recôncavo Baiano veio engendrar um
processo de maior circulação desse bem imaterial que até então, segundo alguns pesquisadores,
era desconhecido de grande parte do país. Torna-se, dessa maneira, extremamente urgente
entender como essa circulação vinha acontecendo em outras partes do país, principalmente no
Rio de Janeiro, local que recebeu um grande contingente de migração baiana entre 1890 e
191736. Isso requer colocar em evidência os atores sociais responsáveis por essa difusão, trazer
as instituições responsáveis pela patrimonialização e realizar o debate de forma reflexiva e com
uma linguagem adequada para a melhor comunicação entre esses setores.
Pretendo fazer um estudo de caso, recorrendo ao grupo Reconcario, o qual se
autodenomina um movimento cultural que pesquisa e divulga o Samba de Roda tradicional da
Bahia. Nos segundos sábados do mês, antes da pandemia, o grupo realizava uma intervenção
cultural no Arco do Teles - Praça XV, local também tombado pelo IPHAN, propondo-se a
remontar uma cena de nossa história: o momento no qual negros baianos, em busca de inserção
no mercado de trabalho e fugindo da perseguição religiosa na Bahia, migraram maciçamente
para o Rio de Janeiro.
Entendendo a complexidade do tema, apresento para a conclusão do Mestrado
Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais um roteiro para documentário. Isso porque,
embasada neste trabalho, pude elucidar as principais questões referentes ao Samba de Roda que
é feito no Rio de Janeiro por intermédio do grupo Reconcario, com suas especificidades e sua
relação com o Samba de Roda que é feito na Bahia, além das questões referentes a políticas
para o patrimônio imaterial.
A proposta do documentário, que pretendo desenvolver, tem como tema a relação desses
indivíduos com o Samba de Roda na construção de suas identidades e sua memória a partir da
circulação do Samba de Roda após a patrimonialização pelo Iphan. A partir dessas entrevistas,
a intenção é contribuir com questões que envolvam a construção social da pessoa, dos grupos
e das identidades a partir da memória que se patrimonializou. Dessa maneira, contribuirei para

36

- O crescimento urbano-industrial e as migrações internas provocadas pela Abolição provocariam um
crescimento populacional acelerado. Se em 1890 a cidade tinha 522.561 habitantes, 15 anos após já subira para
811.443, para chegar ao primeiro milhão no final da Primeira Guerra Mundial em 1917”. (MOURA,1983, p.28/29)
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a divulgação e para o direito à memória de uma manifestação cultural que nasceu na Bahia, mas
que tem uma ressonância significativa nos terreiros de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro
e passou a ocupar espaços públicos após o reconhecimento como patrimônio.
Além disso, ao organizar este roteiro, pude verificar que ele pode ser submetido à lei
8313/91, captar e canalizar recursos para a sua produção, pois atende às características definidas
na legislação a saber:
“I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura
e o pleno exercício dos direitos culturais;
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira,
com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus
respectivos criadores;
IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira
e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver
da sociedade brasileira;
VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico
brasileiro;
VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de
outros povos ou nações;
VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores
e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX - priorizar o produto cultural originário do País.”
(lei 8313 de 23 de dezembro de 1991)

Dessa forma, utilizando-me deste roteiro, pude vislumbrar direitos políticos e culturais
que precisam ser contemplados como o direito à memória, o direito à cultura, a salvaguarda de
bens imateriais, questões envolvendo a propriedade intelectual, o acesso aos bens culturais a
democratização deles, assim como algumas discussões existentes com relação às políticas de
patrimônio.
Esta preparação para o documentário se alinha para trazer as principais questões
evolvendo o Samba de Roda que acontece no Rio de Janeiro, posto que eu, além de mestranda
desse curso, atuo no grupo Reconcario há dez anos e precisei fazer o exercício de transformar
o familiar em exótico, nos moldes da antropologia urbana. Este roteiro, contribuiu para refletir
sobre questões que até então não haviam sido elucidadas por mim enquanto pesquisadora e que
poderão me guiar no momento das entrevistas. Assim como penso que poderão elucidar
questões envolvendo as políticas de patrimônio.
Este projeto passou pelo comitê de ética da FGV, tendo sido aprovado. Todos os
entrevistados assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tornando-os
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conscientes da relação da pesquisadora com o grupo Reconcario e com a FGV, assim como
sobre a possível disponibilização das entrevistas no Youtube. Para além da divulgação no
Youtube, essas entrevistas poderão ser analisadas, depois, publicadas em revistas científicas e
apresentadas em eventos correspondentes a área.

Roteiro para documentário: Reconcario: A circulação do Samba de Roda do
Recôncavo baiano no Rio de Janeiro.
Duração: 60 min

Sinopse: O filme trata sobre a circulação do Samba de Roda do Recôncavo baiano
através do grupo Reconcario. As entrevistas foram gravadas em um contexto pandêmico em
que não era possível fazer a roda cultural do Arco do Teles, local de aprendizado, trocas e
circulação de capoeiristas, mestres e mestras sambadores e sambadeiras que vinham do
Recôncavo baiano para o Rio de Janeiro.

Argumento: A importância deste documentário, está em mostrar como o Samba de
Roda tem a sua circulação através de corpos que aprendiam e repassavam o aprendizado no
Arco do Teles – Praça XV, Rio de Janeiro. A proposta é entender como este bem imaterial
circulava através do grupo Reconcario e a relação com a capoeira e o candomblé.

Proposta de direção: Foram realizadas entrevistas em que é possível perceber um
contexto de intimidade e estranhamento dos entrevistados ao ver a entrevistadora, até então no
grupo Reconcario há dez anos contribuindo como sambadeira, mas agora veste o papel de
pesquisadora. É possível perceber também a nostalgia ao falar da roda, pois num contexto
pandêmico não era possível vivenciá-la. Desta forma, foi pedido pela entrevistadora aos
entrevistados fotos de seus arquivos pessoais, assim como foram usadas fotografias do arquivo
do facebook e instagram do Reconcario para que o espectador tenha a dimensão de como
acontecia a roda cultural do Arco do Teles.
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Minutos
5s

Vídeo

Áudio

RECONCARIO

off

A circulação do
Samba de Roda do
Recôncavo Baiano
no Rio de Janeiro
10s

Pesquisadora

Samba de Roda que estava tocando na live

sambando

em

frente

ao

computador
1min

Imagem da roda do Arquivo do youtube da roda do Arco do Teles –
“Sete pandeiros sete tambor, sete violas sete

Arco do Teles.
Moça
uma
cabeça

segurando tocador, sete samba sete sambador, sete pinote
cesta

na bonito que eu dou!

sambando Não bole comigo sambador, não bole comigo

no meio da roda. sambador!”
Todos

em

volta

tocam, cantam e
batem palmas.
47s

Deise
entrevista

Backx Entrevistadora: “Pode ficar à vontade viu!”
Deisy Backx: “Me dá um copinho de cerveja aí!”
Risos
Entrevistadora: “Quando você ouviu o Samba de
Roda pela primeira vez?”
Deisy Backx: “Eu vi o samba de Roda quando eu fui
na Praça XV, quando eu fui no Arco do Teles que
acontecia uma vez no mês, era todo segundo sábado
do mês. E foi encantador, as meninas cantando,
sambando, os tocadores tocando, foi uma emoção
totalmente diferente, que foi uma coisa que eu nunca
tinha sentido antes”
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2min20s

Martinha

Matos “Foi isso, quando eu chego na capoeira, que eu

entrevista

tenho esse contato com o Samba de Roda, 2008, que
eu cheguei na capoeira, 2007. E tenho esse contato
com o samba de roda, final de roda né, sempre
rolava, feito com berimbau, pandeiro, mulheres
entrando. Daí logo depois eu me integro num grupo
feito pela professora Índia, que era uma pessoa
também que buscou o sama e foi pesquisar, o jongo,
aqui em Madureira na Serrinha, e ela leva isso pra
um projeto lá em Santa Cruz do qual eu fui fazer
parte. Meninos de rua na época. Bom então é isso,
foi com a minha chegada na capoeira que eu tive o
meu primeiro contato de Samba com o Samba. Já
como componente de um grupo de Samba, acho que
foi esse também, depois de uns 3 anos eu vim fazer
parte desse projeto que tinha. Casa da criança lá em
Campo Grande, um lugar chamado Urucrânia lá em
Santa Cruz. É isso, depois eu vim ter esse meu
primeiro contato real assim mais profundo, quando
entrei no Reconcario, já em 2014

15s

Bonfim “Eu quero ver quem vai, eu quero ver quem vai! Az

Helder

segura o pandeiro e é az, duque é duque, terna é terna, quadra é quadra,
canta um Samba de quina é quina, sena é sena e nada mais.”
Roda

que

era

tocado no Arco do
Teles
45 s

Helder
entrevista

Bonfim Foi na capoeira né, não era o samba rural, mas era
aquele samba mais popular que a galera canta que
vinha nos cds de capoeira antigo, no cd do caiçara,
aquele samba mais morena lê lê lê baiana vem
dançar o carnaval lê lê lê baiana. Pra mim aquilo dali
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que era o Samba de Roda, Samba Kabula, só dança,
toque e dança, toque e dança, sem muita ordem né,
fui descobrir depois o que era o Samba de Roda
mesmo.
40 s

Henry

Agulha Então o mestre Peixinho, falecido mestre Peixinho

Junior entrevista

me induzia a participar das manifestações fora a
capoeira e aí eu fui me inserindo logo após o
falecimento dele, e aí o Reconcario foi a peça chave
pra agregar esse valor ao Samba de Roda. E aí o
Chapéu de Couro a Japa foram um veículo muito
forte pra eu conhecer a fundo o Samba de Roda.

20 s

Deise

Backx Entrevistadora: “Fala como é que é a sua relação

entrevista

com o Samba de Roda.”
Deisy Backx: “É uma paixão, fora do normal, é uma
energia, onde eu me arrepio, onde eu choro, onde eu
canto, muito bom!”

45s

Martinha Matos

“Quente né, que eu não saio do samba agora risos.
Qual a minha relação, como e que eu vou responder
isso. Bom, a minha relação é totalmente diferente da
minha primeira relação que eu tive lá atrás né. Acho
que o primeiro contato que eu tive você entra pela
empolgação né pela beleza das saias, pela
musicalidade, mas depois que você se integra né,
você começa a entender tudo que vem por trás, toda
ancestralidade que carrega né, toda a matriz, toda a
vertente, a importância de cada gesto feito ali, acho
que te leva, a... a sua relação aumenta né, é uma
relação que se estende assim, hoje a minha relação.
Hoje a minha relação com o samba, acho que é isso,
é bem extensa né. Procuro estar nas rodas, nessa
circulação que existe, que envolve a gente com o
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samba, onde tem o samba eu também quero estar.
Tô presente, acho que a minha relação agora é mais
essa de presença, né e de extensa também, acho que
se estendeu assim, a todo esse conhecimento, tá
muito aí né”
30 s

Helder

Bonfim “Hoje em dia o Samba de Roda está no meu sangue,

entrevista

não tem como, tudo que eu ando é samba, todo lugar
que eu ando é samba, todo sentimento, em tudo que
eu toco, canto, que eu vivo, quando eu penso numa
poesia, ela já é a letra de um samba. Até pra poder
cantar as novinhas a gente manda vários sambas ali,
Tu tá ligada né, fala: Oh morena me leva pro samba,
pá... ihhh já era! O Samba de Roda se tornou parte
de mim, hoje eu não me vejo sem ele.”

20 s

Henry

Agulha “É sem explicação, uma coisa que não tem

Junior entrevista

explicação, é uma coisa que é sentir, eu já vejo tocar,
já passo, já escuto, é que nem capoeira, escuto um
berimbau tocar, um tambor tocar, eu já quero tá
sambando, tá tocando, tá cantando, pra eu poder me
entregar de corpo e alma e coração pra esse
momento. Entendeu, é assim que eu me sinto
perante o Samba de Roda.”

10 s

Helder
com

Bonfim “Eu quero ver quem vai, eu quero ver quem vai...”
pandeiro

cantando
40 s

Helder
entrevista

Bonfim Entrevistadora: “E quem são suas referências no
Samba de Roda?”
Helder Bonfim: “Ahhh... mestrão com certeza,
Fabio Chapéu de Couro é uma das minhas maiores
referências, até porque ele busca o estudo né, ele e a
Japa. A gente, todos nós aqui do Reconca são minha
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referência, porque a gente estuda, então a gente
busca as outras referências e traz pra casa. E quando
eu conheci o Samba de Roda eu conheci por essas
pessoas. E eles me falam, eu ouço histórias de Dona
Dalva, Rita da Barquinha, João do Boi, Aluminio, e
é muita gente que forma o Samba Chula, o Samba
Kabula, todos os tipos de Samba, que é o que a gente
estuda, então minhas maiores referências são quem
tá do meu lado, comigo estudando me aconselhando
e quem viveu lá pegou na barra da saia daquelas
nega sambadeiras e absorveu o que ela tinha pra
poder passar”
20s

Deise
entrevista

Backx As mulheres ... risos... Japa, Gi, Martinha, Alice
quebradeira... é Luciana, né, essas mulheres são
muito referentes pra mim. Todas as mulheres
quando estamos juntas né, a troca de energia, a troca
de olhares, os sorrisos, que a gente canta que a gente
transforma numa emoção só, são as mulheres.

1min

Martinha

Matos São algumas sambadeiras que eu admiro né, eu acho

entrevista

que são algumas pessoas que eu me identifico com
elas, que é Dona Nicinha, uma mestra de Samba de
Santo Amaro da Bahia, que eu tenho né... essa, ela
me envolve né com o Samba dela, com a beleza de
sambar. Toda a força que essas mulheres do Samba
carregam, isso é nato, isso é referência pra mim e
uma delas é Dona Nicinha de Santo Amaro. E outra
pessoa é mestre Claúdio de Feira de Santana que
traz um outro tipo de samba também né, mas e
também, o samba dele me envolve, as batidas, as
formas, as festas de samba que ele faz, de levar essa
festa pra casa das pessoas, que a festa de Samba que
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ele faz é, remete essas coisas lá de trás né, que são
coisas que os mais antigos faziam, ele ainda faz isso,
faz uma festa de Samba, leva isso pra casa das
pessoas da onde ele mora, passeia com o Samba com
os tocadores, com as pessoas indo atrás dele, entra
numa casa, faz o samba sai e assim vai. Então isso
pra mim, me envolve muito, mexe comigo, então ele
pra mim também é uma referência de sambadores.
E claro também, o meu coletivo, do qual eu faço
parte que se inspira nessas pessoas que é o
Reconcario.
20s

Henry

Agulha “Referência de Samba de Roda, óbvio Chapéu de

Júnior

Couro, a Japa, é ... quem mais? eu tenho o Messias
também como referência, mestre Messias, os
antigos eu esqueço muito o nome, mas tem... o
Boião, tem a Rita da Barquinha, tem a Nega Duda,
né são essas pessoas... tem outros mas a gente acaba
na pressãozinha aqui na hora a gente acaba
esquecendo,

mas

esses

são

as

principais

referências.”
20 s

Deise
entrevista

Backx Entrevistadora: “Como você costumava aprender
coisas novas no Samba de Roda?”
Deisy Backx: “A gente se reunia né, se reunia e
aprendia músicas novas, os toques dos tambores
também, continuamos treinando, estamos aí, mas...
se reunia na casa da Japa, ou tentava se reunir um
pouquinho antes no Arco do Teles pra gente poder
treinar, e na verdade acaba saindo tudo muito
natural né, a gente faz aquele treinamento ali, mas
vai no natural.”
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1 min

Helder

Bonfim As minhas últimas músicas nova que eu aprendi, foi

entrevista

com meu mestre, e eu tô sempre aprendendo só com
ele, porque ele é minha referência. Porque o pouco
tempo que eu tô no grupo, todas as cantigas que eu
ouvi, decorei e salvei, mas vira e mexe ele vem com
umas cantigas novas, que eu fico maluco, eu fico
maluco, é impressionante. Igual uma que ele cantou
ultimamente que eu não sabia que era. Ele do nada
ele olhou pra mim e falou assim: Eu tava na janela,
Maria passou, com a cabeça baixa toda pesarosa
pelo nosso amor. Quando ele puxou essa, eu falei
assim: Da onde, mais de cem Sambas que eu to
escutando e eu to anotando, da onde tem mais isso.
Ele, essa daí é das antigas e começou a puxar várias
das antigas que no inicio do Reconcario o pessoal
cantava e foram mudando. E hoje também quem me
trouxe músicas novas também foi mestre Claúdio de
Feira de Santana, que é o sambadeiro, o sambadeiro,
ele já, eu sinto ele como Reconca, eu sinto ele como
Reconcario, e olha que eu nem conheço tanto o
velho ainda heim.

2 min

Henry

Agulha A gente se encontrava né, a gente se encontrava, não

Júnior entrevista

sempre, a gente marcava e tinha um momento que a
gente se encontrava e tal. Porque assim, o encontro,
muitas das vezes, a Alice e o Tiquinho iam lá pra
minha aula e já tinha a aula deles de Samba de Roda
e tal pra passar pros meus alunos e foi tendo esse
encontro no Méier, depois no Recreio, depois
começou a ter esse encontro no Arco do Teles e
assim foi rolando esses encontros e estudando,
pesquisando. Às vezes o Chapéu de Couro falava
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assim, pesquisa na sua casa isso aqui, aí eu ia lá e
pesquisava, pesquisa, eu ia lá e pesquisava quando
não dava pra se encontrar. E aí veio esse momento
que a gente tá vivendo e ficou mais online vamos
dizer assim, mas esse foi o jeito da gente se
encontrar e treinar o Samba de Roda.
Entrevistadora: “Existem outras rodas culturais que
você frequentava que tinha o Samba de Roda
também?”
Henry: “A roda em Madureira embaixo do viaduto,
do pessoal do Fuzuê, nas rodas de Capoeira sempre
tem. Antigamente era de um jeito, agora eles estão
levando de uma levada depois que o Reconcario
veio, outros grupos também veio puxando um
pouquinho do Samba diferenciado pra capoeira, e a
gente tá levando tradicionalmente um pouco da
Bahia do Recôncavo Baiano né pra capoeira, pras
pessoas verem como é que é o Samba sem ser esse
Samba de Roda da Capoeira que é um pouco... é
diferente né e a gente tá modificando, tentando aí
moldar essa questão”
Entrevistadora: “Trazendo essas referências”
Henry: “Trazendo essas referências, isso aí”
5s

Martinha

Matos Entrevistadora: “Isso que dá parar e...”

entrevista. O zoom Martinha Matos: “Agora que foi?”
se

afasta

aproxima
entrevistada.
35s

Deise
entrevista

e

se Entrevistadora: Agora que vai ser, vai ter que repetir
da tudo de novo”
Martinha: “Mentiraaaaaaaaaaa”

Backx Entrevistadora: “Como que você repassa hoje em
dia o Samba de Roda?”
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Deisy Backx: “Então, eu sou professora de capoeira,
dou aula pra criança né, então eu repasso sempre
fazendo umas brincadeiras pra criança, e pra adultos
quando eu tô em volta de amigos, né a gente se
reúne, ou no Candomblé, quando a gente para as
funções, se reunimos e fazemos o Samba de Roda
lá. E com as crianças eu faço vários tipos de
brincadeiras. De sai sai sai o piaba saia da lagoa
canto várias músicas, várias cantigas e assim a
gente vai tocando o samba”
1 min 28s

Helder
entrevista

Bonfim Entrevistadora: “Você tem repassado o samba?”
Helder: “Tenho, tenho, treino com a minha irmã pô,
sempre, porque ela é minha referência, eu sempre
puxo pra ela, e quando eu aprendi, eu era muito ruim
de cantar, na capoeira, incrível que todo mundo
falava que eu cantava bem, só que eu reproduzia o
que o mestre cantava né. O Caiçara cantava, eu
cantava igual o Caiçara, eu escutava todo mundo
cantando e cantava igual, e o pessoal falava assim:
pô tu canta muito. Mas eu não cantava muito, eu só
tava ali imitando, a minha voz mesmo eu não sabia.
Não sabia cantar, até hoje não sei cantar direito. Mas
quando eu treino com ela, a gente treina a
entonação, como é que vai lá em cima o aaaaaaaaaa,
o aaaaaaaaaa. E a gente vai repassando essas
cantigas todinhas. Eu sempre to repassando, repasso
como status, frases do dia sempre uma cantiga, aí
coloco lá a referência. E assim que a gente vai
passando e repassando né. Ou sempre quando eu me
junto com a galera, hoje a maioria do Candomblé
quando a gente para pra poder cantar depois de uma
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gira, quando junta todo mundo em roda. Sempre
cantando uma cantiga nova que a galera fica
maravilhada e guarda e depois pede pra mim cantar
eu vou canto, mostro como é que é e a galera vai e
repassa, e é isso aí, a gente não pode deixar a peteca
cair, não pode deixar o movimento morrer porque é
a nossa cultura né, a nossa cultura é a melhor coisa
que a gente tem.”
35s

Deise

Backx “Então, eu já era do Candomblé, e no Samba de

entrevista

Roda quando eu escutei no Arco do Teles, no
Candomblé a gente faz mais pagode, e eu acabei
levando no Candomblé lá na minha casa, esse
Samba de Roda lá do Arco do Teles, acabei levando
lá pra dentro, as músicas diferente, onde a galera foi
se encantando, até marcando de ir lá pra poder
conhecer e tal e ver. Mas lá era tocado mais pagode,
hoje a gente já faz um Samba referente ao Arco do
Teles

46s

Henry

Agulha Entrevistadora: “Tem algum samba que marcou sua

Junior entrevista

vida?”
Henry: “Tem, sete pandeiros, sete tambor, sete
viola, sete tocador, sete samba, sete sambador, sete
pinote bonito que eu dou, não bole comigo jogador,
não bole comigo sambador... Aí tu vê como que a
gente... E eu lembro desse samba porque a Japa
ensaiou todos os meus alunos pra gente participar de
um festival na UFRJ, que é folclorando, alguma
coisa assim, não me lembro o nome, mas foi lindo,
a minha filha participou, chorou e eu me lembro,
chego a me arrepiar, porque foi um momento muito
lindo e... essa música foi a peça chave do ensaio. ”
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1min 53s

Helder Bonfim

Um dos sambas que marcou a minha vida e marcou
minha trajetória no Reconca, que foi um dos
primeiros que eu ouvi, foi o da cachaça. Foi o da
cachaça que foi a abertura da casa, na abertura da
roda, todo mundo já pronta de baiana, aí começou o
aquecimento do tambor, aí a galera começou a tocar
tum tchaa tum dum dum tcha tum dum dum ... e a
galera se aquecendo, todo mundo se aquecendo, aí o
mestre puxou: Dona da casa apareça, com uma
garrafa de cachaça na cabeça, dona da casa, apareça,
com uma garrafa de cachaça na cabeça... e ele foi
tocando e cantando e quando eu olhei do nada a roda
abriu e apareceu Japa, vindo com todas as
sambadeiras atrás com uma garrafa de cachaça na
cabeça e dançando e passando eu olhei e falei:
Aonde eu tô que eu nunca tinha visto aquilo, ali eu
fiquei maravilhado, eu entrei em transe, olhando a
japa circular e debochar com a galera e passa a
cachaça e a galera cada um vai bebe, ver todo mundo
da roda, dando um gole na cachaça, aquilo foi lindo
demais, até a galera de fora que tava ali gringo que
tava ali com a câmera, a garrafa veio na mão dele,
ele, que garrafa aqui, e bebeu e pegou e passou. E tu
passa a cachaça e passa a cachaça no couro do
tambor. Esse samba me marcou muito porque ele foi
a abertura da roda. E pô esse samba pra mim, ele é
abertura, se um dia eu fizer esse samba pra mim ele
vai ser abertura.

1 min

Deise
entrevista

Backx Entrevistadora: “Entendi, pode cantar uma música
pra mim?”
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Deisy Backx: “Eu vou cantar uma que quando eu
comecei a capoeira também eu morava muito longe,
que era assim: Sou boiadeiro e moro longe e moro
longe, minha boiada é em cima de um lajedo... eu
durmo tarde acordo cedo, eu durmo tarde, acordo
cedo, eu durmo tarde, acordo cedo, eu durmo tarde,
acordo cedo, eu durmo tarde, acordo cedo. Porque
essa era a minha música, que eu dormia tarde e
acordava cedo e tava indo pro samba”

6 min 9s

Fotos do arquivo Martinha Matos: “Bom a gente tá sempre
pessoal

de aprendendo né, mas devido a essa circulação, a

Martinha Matos e gente tava falando dessa circulação nesse ambiente
fotos do arquivo do né que é o Samba de Roda, nas rodas de matriz
facebook do grupo africanas, que faz com que esse aprendizado ele se
Reconcario

expande né. Então eu fui chegando nessas rodas que
aconteciam aqui nessa circulação no Rio de Janeiro,
rodas na Praça XV, rodas na Lapa, nesses ambientes
que a gente ia...
Entrevistadora: “Na Serrinha”
Martinha Matos: “Também na Serrinha, Madureira,
Viaduto de Madureira, locais aonde tava ligado à
capoeira ou outro tipo de dança. Então sempre
acontecia esse Samba de Roda, e nesse Samba de
Roda que eu acho que era o maior ensaio, que era a
maior aula que nós tinhamos né, em que você
aprendia como se portar, o que fazer e o que não
fazer, e as observações também que você observava
aquela bateria, com pandeiros, tambores, triângulos,
enfim, a musicalidade também, você aprende a
musicalidade na pratica, ouvindo, batendo palma né.
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E você começa a perceber que ali é de um jeito, ali
é de outro. Então essas coisas vão te acrescentando,
te despertando o interesse pra você aprender mais. E
aí é o momento que esse leque pra mim também se
abriu de sambadeira né, de como se vestir, do que
botar, o porque dos cordões, das pulseiras, do brilho
que as sambadeiras acabam passando com as suas
roupas com as náguas, com as batas, com as saias,
como elas dançam, pergunta e resposta dos
instrumentos pra quem tá dançando. Os parceiros no
qual a gente divide esse samab, então isso tudo
também é devido a essa circulação, essa observação,
que faz com que essa aula se torne ali na prática, de
você ver, observar, repetir e praticar. Então eu acho
que foi assim que eu fui um pouco aprendendo, de
tudo um pouquinho, dos lugares que eu ia, e cada
lugar traz sua referência, cada lugar o samba é de
uma forma, um pouco mais cadenciado, às vezes um
pouco mais rápido, mais lento. Em alguns lugares
tem abertura, outros não tem música de abertura,
tem a sua forma de parar, de recomeçar, de meio e
fim, tem sua forma de dançar diferente. Mas nada
fugindo desse caminho né, que é o Samba de Roda.
Essa propriedade que hoje eu tenho pra falar se deu
das rodas, vindo das rodas que eu visitei não só aqui
no Rio de Janeiro como em outros lugares, esse
conhecimento, essa vivência, com mestres e mestras
de Samba de Roda e dentro do meu coletivo também
que é o Reconcario né que vem dando esse suporte
pra gente como sambadores e pras pessoas que
praticam o Samba de Roda.”
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Entrevistadora: “E você fez essas viagens pra visitar
algumas referências?”
Martinha Matos: “Fiz sim, essas viagens, elas se
deram não por vaidade né, mas pra estar mais
próxima daqueles que sabem ensinar que é os nossos
mestres

e

mestras

de

Samba

de

Roda,

principalmente do Reconcavo baiano que é a minha
referência principal né. Os mestres dessas vertentes
que existem, do Samba corrido, samba chula, samba
corrido e outras vertentes. E com essa busca, a gente
vai... nossa, o leque se abre né, a gente aprende
muitas coisas, aprende um samba mais aboiado, um
samba mais cadenciado, uma forma de sambar com
mais molejo, enfim, uma beleza né, o ouvir. Você
fica com o ouvido melhor também né, ouvir recados
que o Samba passa né, mensagens que são passadas
através do Samba. Isso é uma coisa muito
importante que a musicalidade traz, através da
matriz, seja ela, o samba, o jongo, o côco, elas vem
sempre com uma mensagem. E visitando né, outras
referências de Samba como a dona Nicinha de Santo
Amaro da Bahia, dona Rita da Barquinha de Bom
Jesus dos Pobres também, mestre Claúdio de Feira
de Santana, os mestres de Acupe da Bahia também,
efim... todo o Recôncavo né, Dona Dalva de
Cachoeira

São

Félix,

enfim

é

um

grande

aprendizado. Então isso me deu essa oportunidade
de estar lá com eles, de ver o seu samba de perto, de
ver como começa, como é o ritual, a preparação do
ambiente pra se fazer o samba, o defumador, as
folhas. Isso é muito importante, essa parte religiosa,
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ela tá muito junta né, o profano e o sagrado sempre
andando junto. Então as viagens é uma das coisas
que mostra pra gente, toda essa ancestralidade que
carrega toda essa matriz. Então sim, fiz algumas
viagens pra fora do meu estado, fiz viagens pra
América Latina, fiz viagens pra Europa com o
Samba, através desse conhecimento que o Samba
me deu aí nesse percurso e tá me dando”
1 min

Alice Santos e seu Ouve-se o samba de longe e logo após são
filho no caminho encontradas as pessoas que estão produzindo o
para o Cafofo das Samba de Roda no Cafofo das Artes.
Artes.

Abre

o

portão e chega a “Oh mulher o que é que você quer, você quer café
uma

reunião

de com leite ou quer leite com café”

pessoas que estão
com instrumentos e
tocando o samba.
3 min 11 s

Alice
entrevista

Santos “Vou começar bem espontâneo né... risos. Bem, o
Samba entrou na minha vida, depois que a capoeira
veio, e a minha relação com o Samba, é de muito
agora intimidade, né. Eu levo o Samba como minha
profissão, minha yoga, me acalma. Quando eu tô na
roda, eu gosto de interpretar as músicas que são
cantadas, né. Se é de amor, a gente interpreta como
amor, se é de brincadeira a gente interpreta como
brincadeira. Se é de debate, também tem aquela
disputinha, a gente também entra na brincadeira.
Mas o que eu tenho pra falar agora nessa pandemia,
que sem o Samba, que a gente fazia todo segundo
sábado do mês no Arco do Teles, o Tabuleiro da
Baiana. E sem ela, tá estranho, tá diferente, porque
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era um compromisso que a gente tinha todo segundo
sábado do mês. E a gente não consegue fazer a
distância né. Não é a mesma energia, que a gente
tem quando tá todo mundo presente. A gente tá
tentando voltar agora, se comunicando, eu me
comunicando aqui com vocês, comunicando com o
amigo pelo...”
Bernardo: “Mãe, quer fazer xixi”
Alice: “Faz aí filho... Esse aqui é meu filho, uma
nova geração de Samba daqui pra frente, mas é isso,
o contato que a gente tem agora é... Bem lembrado,
agora meu filho aparecendo aqui, eu faço com ele
em casa, mas não é a mesma coisa. Mas isso daí, já
é um começo pra vida dele do Samba, pra vida dele
do Samba. Eu toco com ele, sambo com ele em casa.
Quando acontece live da Dona Dalva, Dona Rita,
Nega Duda, a gente samba junto, eu e meu filho.
Mas que tá sendo diferente, que tá sendo estranho,
tá sendo uma nova aprendizagem, um novo
recomeço tá sendo. Mas é isso, o Samba pra mim, tá
na nuvem. Quando samba, a gente fica bem com o
amigo que tá sambando com a gente, com o que tá
envolta e com a bateria. É isso que eu tenho pra
falar, o Samba faz parte da minha vida desde que eu,
o quê, comecei a Capoeira com treze anos, treze, e
depois veio o projeto que Fabio e Japa começaram
com uma outra galera e apresentou pra gente. Desde
então a gente leva o Samba como um propósito da
vida pra incentivar outras pessoas e caminhar pra
frente, é isso”
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1 min 18s

Thiago

Felipe Entrevistadora: “Fala um pouco da relação sua com
o Samba de Roda.”

Braço

Thiago: “É complicado, é muita história, muitos
acontecimentos. Mas foi a identificação através da
capoeira, né, eu com 13, 12 anos, conheci a Japa e o
Fabio, foram dar uma oficina de Samba de Roda,
que a gente tinha a produção de uma peça de um
projeto que eu fazia parte chamado Capoeira cidadã,
que era vinculado ao Capoeira Brasil. E ali eu já
conheci um pouco do Samba e tal. E fui
devagarzinho, caminhando e tal e conhecendo um
pouquinho do Samba, logo após conheci o Samba
de quadra, me apaixonei, mas minha raiz tava no
Samba rural. Eu conheci um pouquinho da vertente
do Samba de quadra, da escola de Samba, fui
passista, fui ritmista. Mas o coração bate onde a
nossa raiz cresce, e seguindo o Reconcario, tenho aí
mais de dez anos. Entre rodas, apresentações e
eventos, a gente segue junto como uma família.”
1 min

Thiago
Braço

Felipe Ca cum gumgum ca cum gum gum ... tava no ritmo
com

o aqui? Vocês vão fazer com a mão e vão mandar. A

tambor dando uma ideia é embolar o cérebro humano de vocês. A gente
oficina

na tá só aquecendo, relembrando. Beleza? 3, 2, 1 fala

academia de Japa

1, 2, 3, 1 - 1, 2, 3, 1 - 1, 2, 3, 1 - 1, 2, 3, 1 ca cum
gumgum ca cum gumgum ca cum gumgum ca cum
gumgum ca cum gumgum ca cum gumgum
aumentando o ritmo...

1 min

Japa dança no meio Música: “Vai ter fuá, vai ter fuá! Se mexer com ela
da roda em sua vai ter fuá! Vai ter fuá, vai ter fuá!”
academia ao lado
de Thiago Felipe
80

Braço que estava
dando a oficina.
Thiago em dado
momento também
vai ao centro da
roda dançar com
sua filha pequena e
sai.
3min 22s

Japa entrevista

“Olá, meu nome é Alessandra, mas sou conhecida
no mundo da cultura popular como Japa. Né,
professora Japa de Capoeira. E através da Capoeira
é que eu conheci o Samba de Roda, que é a mesma
matriz né, a matriz Afro. E aí a gente começou a
brincar, terminava as rodas de capoeira e a gente
começou a fazer o Samba, que é uma coisa bem
tradicional na Bahia. E através dessas brincadeiras,
a gente resolveu fazer sério. A brincadeira se tornou
séria. E a gente começou a pesquisar no Reconcavo
Baiano, porque o Samba vem de lá. Fomos na
primeira festa da Nossa Senhora da Boa Morte com
a Dona Dalva, e foi muito lindo. Hoje inclusive é o
aniversário dela, tá fazendo 93 anos. E quando eu
encontrei, eu vi a relação da matriarca sabe, quando
eu vi a mãe, a sambadeira, aquela pessoa que cuida
da família. Porque é uma festa relacionada ao povo,
você dá caruru pra comunidade local de cachoeira.
Quando eu vi essa relação, eu falei assim, eu quero
isso pra mim. Eu quero um dia ser parecida com essa
mulher. Só parecida já tava bom. E ai, eu comecei a
me dedicar e estudar mesmo o samba. Nessas
brincadeiras, nessas viagens, a gente volta pro Rio
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de Janeiro e começa a fazer uma roda no Arco do
Teles. Bem, na verdade a gente vai nas rodas de
vários amigos, que já fazem roda de cultura popular
como o Jongo da Lapa, quinta feira, a última quinta
feira do mês, que é embaixo dos Arcos da Lapa. Foi
nossa primeira vez que a gente se apresenta, o
Reconcario se apresenta, é nesse lugar. Um beijo pro
Bárbaro inclusive, foi ele que nos deu essa grande
chance. Depois a gente se apresenta com o pessoal
dos Mariokas, Tambor de Crioula, e temos uma
relação também muito boa com o pessoal da
Companhia Folclórica e da Companhia Aruanda que
existiam naquela época, existem até hoje né, eles são
maravilhosos, existem até hoje. E aí o da
Companhia Aruanda é em Madureira, a gente
começou fazer o Sama em Madureira, depois do
Jongo entrava o Samba, nos Arcos da Lapa com o
Bárbaro também. Na Companhia Folclórica eles
faziam várias manifestações Carimbó, Cavalo
Marinho, Jongo, Ciranda, né e aí, porque eles
trabalham com isso né. Aí a gente fazia o Samba
também. E a gente começou assim nas rodas dos
Amigos, daqui a pouco a gente vai e faz a nossa roda
chamada Reconcario no Arco do Teles. Que é um
lugar onde a família Teles mais trouxe escravos,
escravos não, pessoas escravizadas, e vendeu
muitos, era a rua do Comércio e vendia muitos
produtos, inclusive o povo preto.”
1 min

de

Roda Música: “Dona da casa eu vim aqui pra quê? Pegar

acontecendo

no um galho de rosa pra quê? Pra plantar no meu

Samba

Cafofo das Artes. quintal pra eu cheirar. Eu já não sei se o nome dela
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Pessoas fazem a é Rosedá! Lelelelediá cheguei agora boa noite
roda com tambores pessoar!!!”
e pandeiros e batem
palmas para que
uma moça chamada
Junia

Bertolino

sambe no meio da
roda
1 min 37s

Amaz entrevista

Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinicius, na
Capoeira sou conhecido como Amaz, do grupo
Senzala. Conheci o Samba de Roda através do
Candomblé. E assim fomos fazendo o Candomblé
de Caboclo, aos finais do Candomblé também,
fomos fazendo o Samba de Roda, os coroas
sambando dançando, e muitas vezes nem tocava,
ficava só olhando, muitas vezes ficava só olhando,
os mais velhos. E assim que eu fui crescendo na
capoeira, fui também tentando, arriscando, e assim,
nesse crescimento fui tendo mais oportunidades né.
Aí dentro de um determinado tempo conheci o
Reconcario, o Fábio, a Japa, que já eram meus
amigos de longa data, que formaram, tinham uma
proposta muito bacana de formar um grupo, estudar,
pesquisar o Samba de Roda, e potencializar pra mim
essa pesquisa, pra mim foi o máximo né. E assim a
gente

começou

a

colocar

várias

rodas,

apresentações, Samba do Chapéu, Arco do Teles,
apresentação em vários hotéis, varias viagens, e
assim eu me apaixonei ainda mais pelo Samba e o
Samba é nossa vida. Hoje estamos aqui reunidos no
sítio, e todo domingo praticamente nesse período de
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pandemia Covid 19, a gente tá aqui jogando uma
capoeira e a cultura que nos une.
2min 19s

Fabio Chapéu de Eu me chamo Fabio Chapéu de Couro, o Samba de
Couro entrevista

Roda começa na minha vida quando eu nasci. Eu
venho de um terreiro de Umbanda, onde meu avô e
minha avó era o pai e a mãe de Santo. Minha mãe
era filha de Santo. E lá a gente tocava muitos toques
pra caboclos, boiadeiro, preto velho, exú, e daí a
gente começa a ter uma relação com os tambores, os
toques, com a afinação dos tambores, com as
mulheres

dançando,

com

as

entidades

se

apresentando na frente do tambor e logo após eu
entro pra capoeira. Quando eu entro pra capoeira,
me vem uma necessidade, porque a gente fazia
muito o Maculelê, fazia a puxada de rede, fazia o
Samba de Roda, mas a gente tocava poucas músicas,
não tinha uma roda relacionada a Samba de Roda,
uma roda de Samba de Roda, só disso. E a gente
começou a ter algumas músicas na Bahia e alguns
mestres também vieram pro Rio de Janeiro. A gente
começou a trocar essa informação, na verdade
aprender né, sobre essa cultura do povo preto. E daí
começa o Samba de Roda na nossa vida, numa
necessidade de ter mais músicas, mais rodas, mais
coisas ligado à cultura, além da capoeira. E a gente
vai pra Bahia, vai pro Recôncavo, conhece as
mestras, conhece os mestres de Samba de Roda. E
quando eles vem no Rio, eles começam a ir em
lugares que eles tinham o sonho como o Cristo
Redentor e outros mais, e foi muito interessante
poque às vezes a gente tem perto da gente, mas não
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dá valor né, e as pessoas de fora é doida pra
conhecer os pontos turísticos do Rio de Janeiro.
Então a minha relação com o Samba de Roda
praticamente é essa, começa na Umbanda, depois eu
vou pro Candomblé de Jeje e agora eu to na casa de
Fanti Ashanti que fica no Maranhão, tô um ausente,
preciso voltar lá, pro meu pai de santo Kofo. E eu
preciso voltar na casa pra fazer os trabalhos
novamente.
1 min 19s

Japa entrevista

Da história de todo aquele lugar, de tanto
sofrimento, a gente queria trazer a alegria do povo
preto também né, que é a festa, e a festa, uma das
maiores festas deles é o Samba de Roda. E ai no
Sama de Roda, a gente junta as sambadeiras. As
meninas botam as vestimentas das baianas e os
meninos também, bem trajados, bonitos de camisa
de botão, com chapéu de couro, chapéu panamá,
junta, tem essa mistura do Samba do Rio de Janeiro
com o Samba do Recôncavo Baiano, porque no Rio
de Janeiro se eu colocar só a mulherada pra sambar,
eu apanho, que aqui os homens sambam de verdade.
E daí a gente bota essa brincadeira, faz essa mistura
do Samba de Roda, traz pra dentro do Rio de
Janeiro, a gente faz o Samba de Roda, faz o Samba
de Caboclo, o Samba do Sertão, o Samba duro que
a gente chama. A gente faz o Samba Chula também
que é com a viola machete... e é isso, do Samba,
dessas vertentes todas que tem, a gente trabalha um
pouquinho de cada coisa. Esse amor que a gente
tem, essa relação dooo amor... da família, eu acho
que é isso, Samba de Roda é família.”
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30s

Fabio

e

Japa “Para comprar uma fita iá iá para arrumar seus

envolta de amigos cabelos, Para comprar uma fita iá iá para arrumar
dançando e tocando seus cabelos”
o Samba de Roda.
Fabio Chapéu de Couro: “Amarra o bode!”
1 min49s

Amaz entrevista

Entrevistadora: “Como é que era essa ocupação do
espaço público lá do Arco do Teles? Como é que
era essa relação, o que era pra você estar lá?”
Amaz: “Historicamente, o Arco do Teles já carrega
uma grande tradição, até mesmo negativa pra
cultura negra, porque era um mercado de escravos e
a gente precisava ressignificar isso. Então a gente
teve essa oportunidade. Nós abraçamos sem
investimento nenhum, cada um com amor, com
muito respeito à causa, sem patrocínio, sem nenhum
padrinho. Fomos lá e implementamos um trabalho e
aos poucos foi virando uma roda tradicional, onde
colocávamos no inicio Jongo, Capoeira, Samba de
Roda, e hoje a gente tá trabalhando somente a
Capoeira e o Samba de Roda né, mas é muito
importante esse espaço democrático né. Não
cobramos um tostão, a gente tá ali porque gosta. E
ali muitas pessoas vão ali aprendem e acabam
levando pra outros países, muitos turistas passam
por ali, ali é um espaço de muita transição né. E
assim a gente fica muito feliz de ser um dos
multiplicadores né, da nossa cultura. E a gente leva
com muito respeito, nos curvando aos mais velhos.
E sempre reverenciando os mais velhos. Trouxemos
muito nessa trajetória, muitos mestres que são
referências para o grupo tipo mestra Nega Duda,
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mestre Claúdio e outros sambadores né, mestre
Boião enfim, e é um prazer, Dona Rita da
Barquinha. As pessoas que estão aí nessa expressão,
nessa labuta, né nessa correria.”
2min19s

Fabio Chapéu de “O Arco do Teles, foi um amigo, o Davi, convidou
Couro entrevista

a gente pra fazer esse Samba no Arco do Teles que
é um lugar, onde fica no porto de Janeiro, um lugar
muito frequentado por turistas e todos que passam
aqui no Rio, passam lá no Arco do Teles, Praça XV,
Gamboa, aquela área toda ali né, Lapa. E o Davi
falou né, poxa, o que você acha de fazer uma roda
no Arco do Teles. Porque a turma quando vem aqui,
o capoeirista conhece muito o Arcos da Lapa né, o
Arco do Teles, o capoeirista passava direto. E foi um
reduto né, foi um lugar muito importante pra história
do Brasil. Não que seja uma história positiva né,
porque ali foi um local que teve uma quantidade
muito grande de escravizados. Mas ali faz parte da
história, ali aconteceu muita, muita, muita coisa,
você estudando vai entender das lendas, das
histórias que tem ali, são muitas coisas mesmo. E a
nossa ligação ficou com essa coisa de fazer o
Samba. Quando começou o Samba com a Capoeira,
o Samba, eu não levava muita fé assim no inicio. Eu
olhei assim eu falei cara, quem que vai chegar aqui
cara, aqui é muito longe. Aí a turma, não é perto, é
perto do Centro, da Central do Rio, todo mundo
consegue chegar, e até que foi indo, foi passando
dois anos, três anos, aproveitando também essa
coisa dos mestres já estarem no Rio. Um exemplo,
teve um evento do Dois Cruzeiros, mestre Dois
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Cruzeiros que tava Xandão e a sua turma, Claúdio
de Feira de Santana tava com a gente, eu sei que
juntou uma galera com a outra. Foi uma das rodas
que eu nunca mais vou esquecer, uma das rodas
mais lindas que teve no Arco do Teles. O mestre
Claúdio de Feira de Santana tava lá, não só ele,
como vários outros mestres. E também teve um
momento muito interessante daquela roda ali, que
foi quando teve o movimento carioca que foi o
mestre Carlão, o mestre Célio, aí juntou a roda do
Arco do Teles, juntou essas rodas ali, por ali e dali
criaram um movimento, trouxeram o mestre João
Grande e pô foi incrível também, o Arco do Teles
esse dia foi muito legal. A roda foi no Lavradio ali,
na roda do mestre Célio. A roda com o mestre João
Grande”
2min 21s

Thiago

Felipe Entrevistadora: “Como é que era a nossa relação

Braço entrevista

com as outras rodas? Que eu sei que você visitava,
eu sei que você ia em todas... risos”
Thiago: “É isso, eu ia em todas as rodas né, novo,
adolescência, energia da juventude, e aí ia em tudo
que é roda, passava o dia todo na roda com fome. E
aí, tinha a namoradinha da época né, a Tuane, e tal...
Tô indo, se você quiser, você vá, se você não quiser
você não vá. Mas tu vai ficar com fome? Vou, tenho
que aprender, a relação era essa tá buscando o tempo
todo aprender, sugar os mais velhos e somar onde
fosse pra chegar. Então teve um período da minha
vida que eu ia em todas as rodas que tinha no Rio de
Janeiro, Jongo da Telha, Jongo da Amendoeira,
Tambor de Cumba quando começou. A maioria das
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rodas que tem menos de dez anos eu tava lá na roda
inaugural, ajudei de alguma forma a construir a
identidade e a roda igualmente ajudou a construir
um pouco da minha identidade né, do que eu sou
hoje. E não posso esquecer da grande escola que foi
o Reconcario, o Arco do Teles, tava lá desde o
primeiro dia, que era Fabio, Japa e meia dúzia de
gatos pingados, todos oriundos de algum projeto que
eles fizeram parte e tal. E a roda foi crescendo, foi
ganhando renome, depois teve o Conexões
Cariocas. E uma grande escola pra mim também foi
o Jongo da Lapa. Aprendi muita coisa, construí
grandes amizades ali, grandes referências, o mestre
Bárbaro, o mestre Linguiça, o Novinho. Foram
pessoas que são referências, continuam sendo
referência pra mim. Hoje a gente tá em outro
patamar assim, mas a gente consegue ter essa troca
né, um patamar no sentido de troca. Mas continuo
somando, frequentando, brincando, ser brincante é
isso né. Brincante da Cultura Popular. A gente tá na
Cultura Popular como um grande brinquedo e uma
ferramenta pedagógica educacional pra mudar a
sociedade que a gente vive.”
1min36s

Amaz entrevista

Determinado momento no Rio de Janeiro, foi
começando a ter várias iniciativas né, essas
iniciativas apesar de estarem em diferentes pontos
né, elas precisavam buscar uma força, né. Então
muitos grupos foram sendo fundados, Jongo da
Lapa, Mariokas, Reconcario, Tambor de Cumba. E
assim criou-se uma grande rede, uma rede de
relacionamento do bem. E assim todos os grupos
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começaram um grande trabalho de intercâmbio
cultural. Então não existia uma roda do Reconcario
que não tinha o pessoal do Jongo da Lapa, não tava
Agbara, não tava o Bárbaro, o Messias né, o pessoal
da Mariokas e vice versa, era uma grande
compartilhamento de ideias, uma rede do bem
cultural. Então esse processo foi muito gostoso.
Hoje em 2020, até por causa da pademia os grupos
se separaram. Mas acho que é questão mesmo de
acabar essa pandemia e voltar a batucada e ser feliz.
Tocar é transpirar amor, tocar é ser feliz, extravasar
energia e a essência maior é essa. Somos seres
sociais e vivemos dentro de coletividade e nossa
mola propulsora é o Samba é o Jongo é a cultura
popular. Axé!
1min29s

Fabio Chapéu de “Então a primeira roda que a gente se apresentou
Couro entrevista

aqui, porque não tinha muito essa coisa de roda
cultural aqui no Rio de Janeiro, tinha roda de
capoeira. Roda de cultura de Jongo, de Côco, não
tinha muito. E tinha poucas na verdade, acho que
tinha o Jongo da Lapa. Eu lembro que o Jongo da
Lapa era o palco assim, da gente se apresentar né. E
era muito legal, porque era a Lapa e à noite, aquilo
era um fervo é um fervo, toda quinta feira, sei lá, não
lembro qual era a quinta. Eu sei que era quinta feira
à noite, começava nove horas, acabava cinco horas,
seis horas da manhã. E ali a gente teve várias
oportunidades de conhecer pessoas novas e várias
oportunidades de brigar com pessoas assim também,
da pessoa chegar alcoolizada, querer dar facada na
gente e um ficar olhando pro outro, e agarra um,
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agarra o outro, chama a polícia. É muito difícil fazer
o trabalho na rua, na rua não, na calçada né, mas
com o povo também que habita nela. E a galera
chega, quer contribuir, quer chegar, quer fazer. A
gente sempre agrega né, o povo que habita nas
calçadas, a gente sempre traz pra rodas culturais,
porque é muito importante que eles estejam perto da
gente. Mas só que uns chegam às vezes muito
drogados, muito pesado mesmo. E aí eles chegam
quebrando tudo. Aí tem que segurar, tem que dar um
segura leão nele né, não é nem o mata leão não, é o
segura leão e tira da roda.”
59s

Oficina de tambor e Música: “Aí aí, o boi não para de rir! Aí aí, o boi não
ensaio no Cafofo para de rir. O boi não para de rir, o boi não para de
das Artes durante a rir!”
pandemia.

Japa

sorri e passa o
Samba para Deisy
que depois também
o repassa
1min53s

Claudia
entrevista

Kastrup Entrevistadora: “Fala um pouquinho da sua relação
com o Samba de Roda.”
Claudia: “A minha relação com o Samba de Roda
começou quando eu vi uma oficina do Fabio e da
Japa, né, foi quando eu me encantei pelo Samba de
Roda do Recôncavo Baiano, porque antes a gente
fazia aquele Samba de Roda no final de capoeira
com berimbau, pandeiro e atabaque, depois das
festas de Candomblé também tinha aquele Samba de
Roda também, mas era uma coisa bem, é fugiu agora
a palavra, mas era aquela coisa na hora que tava
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tomando uma cerveja né, profano, como se fala.
Mas o Samba de Roda entrou na minha vida e
conquistou o meu coração mesmo. Você vê essas
mestras, essas donas, essas senhoras, bem mais
velhas né, com uma vida sofrida. E quando entra no
Samba flui aquela energia, tem toda aquela alegria,
então o samba pra mim é alegria. E o Samba pra
mim é uma forma de manter viva uma cultura,
porque se a gente não passar isso pro jovem, não
passar isso pro mais novo, morre né. O Brasil é
muito rico, tem muita cultura e o Samba é uma
delas”
Entrevistadora: “E onde você tá residindo lá...”
Claúdia: “Barra de São João”
Entrevistadora: “Tinha roda lá? Como é que era,
onde era?”
Claúdia: “Em Barra de São João, eu convidei né,
quando eu me apaixonei pelo Samba de Roda, e Japa
e o Fabio do Reconcario me falaram: ‘Poxa, porque
é que você não começa, monta um grupo, começa a
estudar aí, e a gente vai compartilhando, a gente vai
junto.’ Eles se proporam a ajudar no que pudesse, ai
eu convidei um amigo né, meu maior público de
aluno era criança, tinha poucos adultos. Aí chamei o
Elétrico que é um amigo que também dá aula numa
cidade vizinha da minha, eu sou de Barra de São
João, ele é do Rio das Ostras, e a gente juntou e
começou a estudar juntos, isso em 2015. Aí dali a
gente começou, e quanto mais você estuda, você vê
que você precisa estudar mais ainda. E a gente
começou a fazer né, a gente botou a roda na praça
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da minha cidade. Só que eu moro numa cidade
muito preconceituosa. E a gente fazia a roda
cultural, fazia o Maculelê, fazia a Capoeira e o
Samba de Roda. Quando a gente se montava, botava
as saias as pessoas saiam de perto. E a gente insistiu,
manteve, não parou por causa do preconceito. Parou
por causa das viagens né, porque tanto eu quanto
ele, a gente viaja muito com capoeira. E uma das
regras que a gente botou é que pra ter o Samba de
Roda tinha que ou eu ou ele ou amos. Então a gente
parou de ter esse compromisso por esse motivo.“
1min

No

Cafofo

das “Oh moça bela, chegue à janela, venha ver a barca

Artes, pessoas em que a noite é bela!
roda cantando o Oh moça bela, chegue à janela, venha ver a barca
Samba de Roda. que a noite é bela!
Gaspar que é filho Xindolelê o lalá o rio da barca encheu, vamos pegar
de Claúdia Kastrup a barquinha que nas águas se perdeu.”
com a imitação de
uma

barca

cabeça

na

interpreta

Rita da Barquinha
(uma

importante

mestra do Samba
de Roda)
40s

Claudia
entrevista

Kastup Entrevistadora: “Fala como é que tá sendo na
pandemia pra você ficar sem a roda”
Claudia: “Foi bem difícil né, essa pandemia, todo
mundo no inicio ficou bem dentro de casa, e por
mais que tenha outro capoeira dentro de casa, que
estuda a cultura popular comigo, o meu filho, o
Gaspar, mas a gente não conseguiu, a gente é
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movido a energia. A gente não conseguiu fazer essa
energia acontecer. A gente ficou praticamente um
ano sem tocar, sem cantar o samba, a capoeira muito
pouco também. Mas aí esse ano, desde outubro pra
cá, a gente voltou a capoeira, e o Samba, do
Carnaval pra cá a gente decidiu que tem que voltar.
Não dá pra ficar sem essa energia não”
1min30s

No

Cafofo

das Gaspar: “Vocês acham, que porque eu tô com essa

Artes, Gaspar com barca na cabeça, minha vida foi fácil é?”
a barca na cabeça Todos respondem em coro: “Nãããããão”
interpreta Rita da Claudia Kastrup: “Ela foi marisqueira, ela sustentou
Barquinha

a família catando marisco”
“Eu lembro dela pequenininha com um barco de
papel na cabeça”
Gaspar: “No dia 31 de dezembro, foi a primeira vez
que botei uma barca na cabeça e fui pro mar levar
oferenda, pra poder trazer peixe e marisco pra mim
pra poder sustentar a família.
E tem uma música que um garoto pequenininho que
veio aqui em minha casa há muito tempo atrás e fez
uma música lá do Rio de Janeiro pra mim, vamos
cantar uma música?”
Claudia Kastrup: “Ensina!”
Gaspar: “Mestra Rita é um mar, pra sua barquinha
navegar”
Coro: “Mestra Rita é um mar, pra sua barquinha
navegar”
Gaspar: “Ela navega, ela navega, ela navega, ela
navega navega nas ondas do mar”
Coro: Ela navega, ela navega, ela navega, ela
navega navega nas ondas do mar”
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1min

Kastrup Entrevistadora: “E essa passagem que se tem, por

Claudia
entrevista

exemplo, você saiu do Candomblé pras rodas na rua,
como que você acha que se dá essa passagem dentro
da cultura assim.”
Claudia Kastrup: “Olha, eu não vejo essa saída do
Candomblé pro Samba de Roda. No Candomblé eu
consegui trazer pra dentro da cultura pro Maculelê,
pra Capoeira, pro Samba de Roda, qualquer cultura
que tenha os atabaques né, eu consegui trazer o
conhecimento que o Candomblé me deu e consegui
analisar o que a gente usa dentro da cultura. E eu fz
muito essa associação no sentido de mostrar da onde
vem, porque vem. Então, dentro do Samba também
tem um pouco essa pegada, mas eu procuro, como
eu vou falar, existe a ekédi Claudinha, a yorubá
Claudinha, existe a Claudinha, dentro da Capoeira
né, a mestra Claudinha, dentro do Samba de Roda,
eu sou a Claudinha”.
Entrevistadora: “São várias Claudinhas... risos”
Claúdia Kastrup: “Várias! risos”

1min34s

Imagens da oficina Claúdia Kastrup: “No Candomblé de Angola né, no
na academia de final tem o Samba Kabula, o Samba de Boiadeiro.
Japa com Claudia Né então, eu canto muito, gosto. Mas quando eu
Kastrup
falando toco o Samba de Caboclo, eu já toco o Kabula, aí eu
sobre
Kabula

o

Samba já não toco essa cavalaria que é do Samba de Roda”
Japa: “Canta um pouquinho pras meninas verem,
Kabula é um toque tá gente, esse que ele tá fazendo
da cavalaria também é um toque. Kabula é no
Candomblé, na manifestação afro, tá, de matriz afro
religiosa”
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Gaspar: “Vou me embora pro sertão, viola meu bem
viola, que eu aqui não me dou bem, viola meu bem
viola!
Sou funcionário da lei, sou maquinista do trem!
Vou me embora pro sertão, oh viola meu bem!”
Coro com Claudia: “Violaaaaa”
Gaspar: “Viola meu bem!”
Coro com Claudia: “Violaaaaa”

1min6s

Japa entrevista

Entrevistadora: “Como é que tá sendo na pandemia
pra você ficar sem a roda?”
Japa: “Pô desesperador né, desesperador ficar na
pandemia porque, o Samba no zoom ou nas
plataformas na internet, é uma coisa muito legal,
porque você tem como ensinar, você tem como
cantar, ensinar o Samba aquela coisa toda, mas não
tem ooo, sabe aquela ligação do olho no olho, amigo
com amigo, porque o samba é brincadeira, é o que
acontece na hora, né é o cotidiano daquelas pessoas.
Aí de repente se você não tem isso, você não tem
esse jogo de pessoal, não tem, o Samba perde isso
entendeu, na hora da roda mesmo. Mas na hora do
ensinar, todas essas plataformas são maneiras, mas
na hora do Samba valendo mesmo, tu precisa da
carne, tu precisa do olho no olho, tu precisa sambar
pro tambor, tem essa relação, e daí fica um pouco
mais difícil. Pra mim na pandemia, tá sendo um
pouco complicado”

1min47s

Thiago

Felipe Entrevistadora: “E na pandemia, como que tá sendo

Braço entrevista

ficar sem a roda”
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Thiago: “Pô tá sendo tenso né, porque ali além de
ser meu trabalho, eu trabalho com cultura popular,
dou aula de cultura popular para as crianças, dou
oficina. Tudo, puxar esse freio de mão é muito
difícil, né, porque a gente vive num ritmo muito
frenético de aula, de planejamento, e aí puxar esse
freio de mão você fica tipo: E agora, o que eu faço?
E a roda, era além de ser válvula de escape
carregador da nossa bateria, né. Porque a gente, pelo
menos eu sou assim e os meus pares pensam assim.
A gente não vende meio almoço pra comprar meia
janta. Então a gente acumula um conhecimento,
acumula um tempo de vivência pra começar a botar
a cara, pra começar a somar também de forma, num
papel de protagonismo nas rodas. Então ali na roda
é nossa válvula de escape, ali na roda é nosso
momento de troca para com os nossos pares. É o
momento de pôoo, caramba. Agora eu vou aqui,
ressignificar aquela aula e somar e agregar e tá o
tempo todo aprendendo, e já escuta uma cantiga
nova que o amigo de repente foi na Bahia e trouxe
uma cantiga nova e já senta pra tomar uma cerveja
e trocar uma ideia com um amigo, e vamos trazer
mestre tal, vamos trazer mestra tal. E é isso, é
momento de troca o tempo todo, mas é troca em
todos os sentidos, tanto de conhecimento quanto de
energia
1 min

Fotografias
Arco
arquivo

do

do Voz de Helder Bonfim: Pô, o Arco do Teles, é um
Teles- mantra, é uma roda inigualável. Eu nunca vi aquilo,
do eu nunca vi em nenhum lugar, uma roda como
aquela, um axé uma energia, o local, a historicidade,
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Facebook
Reconcario

do tudo faz aquele lugar ali ser completo com a gente
né, porque se não for a gente, aquele lugar ali é só
mais um lugar. Todos nós, toda a galera que forma
o nosso grupo. Tudo é completo ali, ali eu me sinto
realizado.
Música: “Que horas você chegou papagaio louro?
Eu cheguei de madrugada na hora que o galo cantou
Papagaio louro é de iá iá
Meu louro você já comeu
Eu não iá iá não me deu
Meu louro você já jantou?
Eu não iá iá não botou
Meu louro você foi embora?
Eu não iá iá me botou na gaiola”

20s

Créditos

Música: “São Cosme mandou fazer, duas camisinha
azul, no dia da festa dele, São Cosme quer Caruru!
Vadeia Cosme
Vadeeeeeiaaaaa
Vadeia Cosme
Vadeeeeeeiaaaaaaa!!!”

6. APLICAÇÃO DO PRODUTO

Com o avanço da tecnologia de comunicação, os bens imateriais tendem a alcançar
lugares cada vez mais distintos, desvencilhando-se das populações originárias. Torna-se
extremamente necessário produzir uma reflexão em conjunto com os atores sociais envolvidos
sobre os caminhos dessa circulação. Porém, corremos o risco de debater sobre a propriedade de
bens imateriais, sem levar em consideração as pessoas envolvidas nessa circulação, quem são
elas e como construíram suas identidades e suas memórias. A organização de um roteiro de
documentário, atende à necessidade de elucidar as principais questões envolvidas e elaborar
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uma reflexão mais profunda sem perder de vista o produto final. Além disso, contribui para
uma conversa dinâmica entre a academia, as políticas de patrimônio e os atores sociais
responsáveis por essa difusão.
Ao pesquisar a legislação para a elaboração deste roteiro, pude verificar que é cabível a
elaboração deste documentário atendendo à lei 8313/91, pois além de prever a preservação do
patrimônio cultural material e imaterial, a lei também abarca o incentivo a produções de obras
cinematográficas de curta e média metragem. Dessa maneira, vejo ser de imensa importância a
elaboração deste documentário, assim como o próprio roteiro aqui desenhado, posto que, dessa
forma, poderemos conversar com os vários setores aqui envolvidos.
Vejo também ser de extrema importância que o documentário seja divulgado em escolas
e universidades, visto a necessidade de ampliar o acesso à cultura afro-brasileira e o
cumprimento da lei 10639/03, a qual prevê que seja incluído a história e a cultura negra no
conteúdo programático dessas instituições.
O documentário atende à necessidade pública de conhecer as identidades geradas e sua
ressignificação dos espaços no Rio de Janeiro por intermédio do Samba de Roda. Além disso,
facilita a divulgação desses eventos culturais assim como a valorização desses bens e atores
sociais. A divulgação das entrevistas será por meio de link no Youtube e poderá ser divulgada
também por instituições responsáveis pelo patrimônio imaterial, por escolas, pelas
universidades, pelos grupos culturais e pela Secretaria de Educação.
O roteiro aqui formulado, com as questões aqui desenvolvidas, poderá ser utilizado
também para uma futura tese de doutorado e artigos científicos relacionados à área, fazendo a
conversa com a academia e trazendo questões encontradas em campo, contribuindo desta forma
para pensar políticas de patrimônio que sejam eficazes e levando em consideração a circulação
de bens imateriais, assim como seus detentores.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não é minha intenção aqui categorizar a autenticidade do Samba de Roda produzido na
Bahia ou no Rio de Janeiro, mas de procurar, por meio do diálogo com os grupos, os quais
vivem esse tipo de cultura, reflexões que levem em conta uma polifonia de vozes interessadas
no assunto. Dito isso, entendo que existem limitações desta pesquisa que levam em conta minha
própria trajetória de vida e relação com os integrantes do grupo Reconcario. Porém, também
entendo que fazer parte do grupo me atribui uma responsabilidade ética para com o bem
imaterial que vivencio. Portanto, a minha proposta neste trabalho foi de uma observação
participante ou participação observante, visto que o Samba de Roda já faz parte da minha
história de vida antes de desenvolver este trabalho.
A existência do grupo Reconcario aconteceu devido a vários fatores aqui apresentados.
Entre eles, o burburinho cultural que já estava acontecendo no Rio de Janeiro com
manifestações culturais de grupos que vão se especializar no Jongo, Tambor de Crioula, Coco
e principalmente a Capoeira, que abraça todas elas. Além disso, a escolha do local para a
realização da roda, parece se coadunar com a ressignificação que quer se dar ao espaço. Essa
ressignificação acontece no momento de acontecimento do ritual, na própria apropriação do
Arco do Teles como local histórico e tombado no qual se vendiam pessoas escravizadas. É no
momento ritualístico que se preenche a materialidade de “pedra e cal”37, no qual se transforma
a imaterialidade do “sofrimento” em alegria, ritmo, dança, cantos, palmas e dramatizações que
vão trazer reflexões para os laços sociais cotidianos. As reflexões perpassam desde as coisas
mais simples como o amor, o ciúme, até a nostalgia de uma vida na roça e ainda a valorização
do corpo preto.
O contato dos ogãs Fabio Chapéu de Couro e Amaz com as religiões de matriz africana,
antes de entrar em contato com o Samba de Roda do Recôncavo baiano, foi também de
fundamental importância para que eles se sentissem aptos e legítimos a levar o Samba de Roda
para o espaço público. Soma-se a isso, o fato de Fabio Chapéu de Couro e Japa perceberem que
essa manifestação acontecia em espaços públicos fora dos terreiros na Bahia e acontecia

37

Expressão utilizada por Maria Cecília Londres Fonseca em FONSECA, Maria Cecília – Para além da pedra e cal:
Por uma concepção ampla de patrimônio in Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos / Regina Abreu &
Mario Chagas (orgs.) Rio de Janeiro DP&A, 2003
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publicamente no Rio de Janeiro apenas após as rodas de Capoeira, mas com pouquíssimas
músicas. O burburinho cultural, o contato anterior com as religiões de matriz africana e a
escassez de músicas de Samba de Roda nos terreiros do Rio de Janeiro e nas rodas de Capoeira
assomaram-se à patrimonialização desse bem imaterial e reavivaram uma memória que estava
fragmentada, reacendendo a chama e favorecendo a construção e a afirmação de identidades
afro-brasileiras. Dessa maneira, entendo que a circulação do Samba de Roda do Recôncavo
Baiano no Rio de Janeiro, por via do grupo Reconcario, aconteceu por conta de todo um
contexto anterior, no qual a patrimonialização atuou como fertilizante para que pudesse aflorar
com mais vigor.
Com este trabalho, pude chegar à conclusão de que é necessário que as categorias de
registro pelo IPHAN, com relação ao patrimônio imaterial, precisam ser vistas em sua
articulação entre si, pois isso contribui para que o bem seja contemplado em todas as suas
nuances. Por exemplo, o Samba de Roda é uma forma de expressão, ao mesmo tempo em que
contempla saberes específicos com relação aos toques, forma de cantar, palmas. Ou seja, não
há expressão sem saberes que são repassados de um indivíduo ao outro. Além disso, ainda
precisamos atentar para os locais em que circulam historicamente. O Recôncavo Baiano, como
diz o dossiê do IPHAN, é o local privilegiado e seu foco principal, porém existem entornos que
perpassam o Estado da Bahia devido às religiões de matriz africana e a capoeira. Ademais,
penso que, no momento em que o inventário do Samba de Roda foi feito, era importante
delimitar um local restrito geograficamente. E que esse processo de patrimonialização do
Samba de Roda veio engendrar um fôlego maior para que essa manifestação guardada dentro
dos terreiros adentrasse o espaço público conversando com o nosso processo histórico.
O processo de patrimonialização e de divulgação do Samba de Roda acabou gerando
um circuito de referências no Rio de Janeiro, tendo os mestres do Recôncavo Baiano como local
principal, porém, resgatando também, em solo carioca, memórias até então fragmentadas,
corroborando para a legitimação do Samba de Roda no espaço público. Nesse circuito de
referências, circulam pessoas que aprendem o Samba de Roda, fazem a manutenção do circuito
e podem vir a formar outros grupos e levar essa manifestação a outros locais.
Dessa forma, entendo que os bens imateriais têm como suporte sempre fatores materiais
assim como diz Ulpiano Bezerra de Menezes (2012), posto que o conhecimento está no corpo
e o corpo é material, mas diferente dos bens de “pedra e cal”, eles transitam. Transitam e podem
levar o seu conhecimento, estabelecer novas ligações sociais, estabelecer novos significados,
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ressignificar novos locais de pertencimento, como por exemplo, o Arco do Teles, Praça XV.
Portanto, entendo que os bens imateriais têm a sua forma de diálogo por meio de seus
detentores, sua forma de pedir licença, por exemplo, pelo amadrinhamento de Dona Dalva com
o Reconcario. Dito isso, entendo que a circulação de um patrimônio imaterial e a sua
ressonância em outros espaços precisam ser vistos com cautela, antes de serem julgadas como
apropriação intelectual, pois podem ou não engendrar memórias e identidades que até então
estavam subutilizadas.
A Constituição de 1988 prevê a democratização do acesso a bens culturais, sendo a
circulação de bens imateriais indispensável para uma sociedade que se quer plural. No entanto,
a circulação de bens imateriais vem junto com questões como mutações culturais e
mercadológicas, delimitação do espaço e propriedade intelectual, sendo uma grande dificuldade
o controle do Estado. Por conta disso, a II Carta de Fortaleza propõe que os bens imateriais
sejam inventariados e que haja um monitoramento em conjunto com instituições municipais,
estaduais, o IPHAN e a sociedade civil.
O Plano Nacional de Cultura, também vai reconhecer que é preciso a revisão da
legislação e o estabelecimento de um programa de estímulo ao respeito dos direitos autorais e
mecanismos de proteção aos conhecimentos tradicionais e às expressões culturais, garantindo
às comunidades detentoras o uso comercial e sustentável de seus bens. No entanto, o Plano
Nacional de Cultura também prevê o desenvolvimento de modelos solidários de licenciamento
de conteúdos culturais, de modo a ampliar o reconhecimento de autores e suas obras, além de
ampliar o acesso a bens culturais. Dessa forma, o Plano dá a entender que é perceptível que a
natureza de um bem imaterial é a sua circulação com a ajuda de indivíduos, e que seria
impossível e incompatível controlar e manter os bens imateriais nas mãos de poucos. Entre as
estratégias do plano, estão a criação de políticas de transmissão de saberes e fazeres da cultura
popular e o reconhecimento formal de mestres por meio de títulos de “notório saber”, bolsas de
auxílio, integração com o sistema formal de ensino e criação de instituições públicas de
educação e cultura as quais valorizem esses saberes.
Dessa maneira, entendo que o Plano Nacional de Cultura vai ao encontro da
descolonização da episteme na educação brasileira, no entanto, também entendo que é preciso
contexto, força e vontade política para que se concretize. Por exemplo, o Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial foi recomendado pela Carta de Fortaleza, instituído por um Decreto
Lei 3551/2000 (frágil por sinal, pois não tem a mesma força de uma lei), e reconhecido pela
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Unesco como um dos programas que melhor reflete os princípios e os objetivos da Salvaguarda
do Patrimônio Imaterial, mas não é um programa permanente, sendo pontual e com a duração
de doze meses conforme o edital e a vontade política de quem está no poder. Na pandemia em
2020, que perdura ainda em 2021, apesar de a II Carta de Fortaleza prever a criação de um
fundo orçamentário para esse programa, tivemos apenas a criação de uma página pelo IPHAN
para que os detentores conseguissem vender seus produtos e a valorização de mestres por via
de divulgação de suas lives, às sextas-feiras, na página oficial desse instituto. O IPHAN, que
deveria ser a instituição principal engajada na questão dos sujeitos detentores do patrimônio
imaterial, vem sendo sucateado pela administração atual.
Seguindo na mesma linha do Plano Nacional de Cultura, temos o Plano Setorial para a
Cultura Afro-Brasileira que endossa a necessidade de inventariar e registrar as manifestações
artísticas e culturais afro-brasileiras em parceria com o MINC, o IPHAN e a Fundação
Palmares. Endossa também a necessidade de elaboração de programas e projetos para a
transmissão de conhecimento da cultura afro-brasileira para os seus detentores, para que dessa
forma haja o reconhecimento das identidades dos indivíduos. Dessa maneira, entendo que,
quando se fala em identidade afro-brasileira por via da cultura preta, estamos falando de algo
que pode ultrapassar as fronteiras estatais e delimitadas pelo IPHAN. Não estou dizendo que a
delimitação não é necessária, ela é necessária sim e precisa ser feita. No entanto, precisamos
vislumbrar principalmente os bens imateriais como algo que transita utilizando-se dos corpos e
que pode instaurar novos locais de referência, caso os indivíduos se identifiquem com outros
espaços, circulem neles e ressignifiquem-os. Pois este é um processo que pode vir a acontecer
cada vez mais na medida em que houver mais registros e mais inventários sendo divulgados.
Nesse sentido, entendo assim, como Pollak (1989), que é preciso distinguir entre
conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias marginalizadas, mas também penso que
é preciso criar politicamente essas boas conjunturas para que o presente possa colorir o passado.
Portanto, entendo que o registro das manifestações culturais afro-brasileiras, feitos de forma
articulada, e sua divulgação são importantíssimos para que cada vez mais essas memórias até
então fragmentadas possam ressurgir de maneira que construa identidades e instaure novos
locais de referência que conversem com o nosso processo histórico.
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8. LISTAGEM DOS ACERVOS E FONTES

https://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21512179/do12016-04-29-portaria-n-137-de-28-de-abril-de-2016-21512121
acesso em 31/10/2021
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.03.2021/art_215_.asp
acesso em 31/10/2021
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_216_.asp
acesso em 31/10/2021
http://pnc.cultura.gov.br/wp-content/uploads/sites/16/2017/07/Plano-Setorial-para-CulturaAfro-Brasilira-para-PUBLICA%C3%87%C3%83O-EM-MAR%C3%87O-2017-1.pdf
acesso em 31/10/2021
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_SambaRodaReconcavoBaiano_m.pdf
acesso em 31/10/2021
http://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Napolitano-Debate_origens_mpb.pdf
acesso em 31/10/2021
https://www.archdaily.com.br/br/918963/dicionario-iphan-do-patrimonio-cultural-o-que-elugar?fbclid=IwAR1GW8ebT_CG3KoLwcb8JSepFn7dBV8O3Jy3aNEjCWi3Ti8e63FeYQm
hXJU
acesso em 31/10/2021
https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10531/12273
acesso em 31/10/2021
https://www.neer.com.br/anais/NEER2/Trabalhos_NEER/Ordemalfabetica/Microsoft%20Wo
rd%20-%20AimeeLuanaRissiPaixao.ED3I.pdf
acesso em 31/10/2021
https://www.facebook.com/reconca.rio
acesso em 31/10/2021
https://www.youtube.com/watch?v=_vNir7fHVqo&fbclid=IwAR1ML2TrOh67USmGwpNwwAKVl-xXKUt_v81dF7jQZcNVnFnS4flmXF75T0
acesso em 31/10/2021
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https://www.facebook.com/rafael.f.preguica/videos/1756642014482563/UzpfSTE3ODMyNj
UwMjQ6MzA2MDYxMTI5NDk5NDE0OjEwOjE1NDYzMjk2MDA6MTU3Nzg2NTU5OT
otNjIxMjQyMzQ5MTkzMTE0OTE4Mg/
acesso em 31/10/2021
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10. ANEXO 1

Roteiro de entrevistas
1 – Você se lembra de quando ouviu o Samba de Roda pela primeira vez? Como foi?
2 – Como é sua relação com o Samba de Roda?
3 – Quem são suas referências no Samba de Roda? Como você as conheceu?
4 – Como era o seu aprendizado no Samba de Roda?
5 – O que significa ir a roda para você?
6 – Quais as rodas culturais que você frequentou que também tinha o Samba de Roda?
7 – E na pandemia, como foi essa relação com o Samba de Roda?
8 – Como você tem repassado o Samba de Roda a outras pessoas?

Entrevistados

Denominação

Fabio Avellar (Fabio Chapéu de Couro)

Razão da

Fabio Avellar foi um dos fundadores do grupo Reconcario, capoeirista

entrevista

e ogã no Candomblé de Ketu.

Data

29/09/2020

Local

Cafofo das Artes

Duração

14 minutos

Denominação

Alessandra Morioka (Japa)

Razão da

Alessandra Morioka foi uma das fundadoras do grupo Reconcario e

entrevista

principal sambadeira. Era ela quem organizava e dava o tom das vozes
femininas

Data

29/09/2020

Local

Cafofo das Artes

Duração

11 minutos
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Denominação

Vinicius Brum (Amaz)

Razão da

Vinicius Brum esteve desde o início da formação do grupo

entrevista

Reconcario, podendo ser considerado também como um dos
fundadores. Também é capoeirista do grupo Senzala e ogã no
Candomblé de Angola.

Data

29/09/2020

Local

Cafofo das Artes

Duração

13 minutos

Denominação

Thiago Felipe Lauriano Vieira (Thiago Felipe Braço)

Razão da

Thiago Felipe Lauriano Vieira foi um dos tocadores do Reconcario,

entrevista

construiu sua identidade a partir da roda cultural do Arco do Teles e de
outras rodas que aconteciam no Rio de Janeiro.

Data

29/09/2020

Local

Cafofo das Artes

Duração

14 minutos

Denominação

Deise da Silva Backx (Deise Backx)

Razão da

Deise da Silva Backx foi uma das integrantes do grupo Reconcario,

entrevista

capoeirista e yawo no Candomblé de Ketu. Construiu sua identidade a
partir da roda cultural do Arco do Teles.

Data

06/09/2021

Local

Casa da entrevistadora Gislaine Espindola

Duração

15 minutos

Denominação

Helder de Oliveira Graça (Helder Bonfim ou Foguinho)
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Razão da

Helder de Oliveira Graça foi um dos integrantes do grupo Reconcario,

entrevista

capoeirista e construiu sua identidade a partir da roda cultural do Arco
do Teles. Também foi yawo no Candomblé de Ketu.

Data

10/09/2021

Local

Casa da entrevistadora Gislaine Espindola

Duração

17 minutos

Denominação

Alice Augusto dos Santos

Razão da

Alice Augusto dos Santos foi uma das sambadeiras do Reconcario,

entrevista

construiu sua identidade a partir da roda cultural do Arco do Teles e de
outras rodas que aconteciam no Rio de Janeiro.

Data

29/09/2020

Local

Cafofo das Artes

Duração

12 minutos

Denominação

Ana Marta Rodrigues de Mattos (Martinha Mattos)

Razão da

Ana Marta Rodrigues de Mattos foi uma das sambadeiras do

entrevista

Reconcario, construiu sua identidade a partir da roda cultural do Arco
do Teles e de outras rodas que aconteciam no Rio de Janeiro. Viajou
para a Bahia buscando conhecimento sobre o Samba de Roda. Além
disso, deu oficinas no México e na Europa sobre o Samba de Roda.

Data

12/09/2021

Local

Casa de Ana Marta Rodrigues de Mattos

Duração

18 minutos

Denominação

Claudia Kastrup (Claudinha)

Razão da

Claudia Kastrup conheceu o Samba de Roda do Recôncavo Baiano

entrevista

através do Reconcario, mas já conhecia o Samba Kabula por ser ekédi
no Candomblé de Angola. Ela fundou o grupo Reconcalagos, que
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também foi um grupo de Samba de Roda que atuou na região dos lagos
no estado do Rio de Janeiro, inspirada e influenciada pelo Reconcario.
Data

03/05/2021

Local

Cafofo das Artes

Duração

12 minutos

Denominação

Henry Simões Mattos Júnior (Henry Agulha)

Razão da

Henry Simões Mattos Júnior foi um dos tocadores do grupo

entrevista

Reconcario, capoeirista do grupo Senzala e influenciado pelo mestre
Peixinho a participar da cultura afro-brasileira. Construiu sua
identidade como tocador e sambador a partir da roda cultural do Arco
do Teles.

Data

18/09/2021

Local

Praça Seis – Recreio dos Bandeirantes

Duração

15 minutos
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