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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa apresenta um estudo da tradição cultural do samba Vai de Virá da Comunidade 

de Tabua Grande, localizada a 06 km da cidade de Guanambi - BA, situada no Alto Sertão 

Baiano. Para a realização da pesquisa, a fonte oral constituiu o principal método de 

investigação. Através do registro das memórias foi possível conhecer as diversas experiências 

vivenciadas pelos moradores da comunidade, bem como as múltiplas funções que eles 

exercem na comunidade. Dessa forma, a partir de uma abordagem histórico-social da 

comunidade, a pesquisa teve como objetivo descrever os traços estéticos do samba Vai de 

Virá, envolvendo os elementos que constituem a performance dessa tradição. Nessa 

perspectiva, a pesquisa discute, ainda, as conexões entre a microrregião de Guanambi e o 

Norte de Minas Gerais, na dimensão da ideia de fronteira, que confere ao samba Vai de Virá 

singularidade que o diferencia de outros sambas, como o samba de roda do Recôncavo 

Baiano: Chula e Corrido e, consequentemente, apresenta semelhanças com práticas das 

culturas do Reisado e da sertaneja.   

 

Palavras-Chave: Cultura; Cultura Popular; Tradição; Vai de Virá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research presents a study of the cultural tradition of samba Vai de Virá from the 

Community Tabua Grande, located 06 km from the city of Guanambi – BA, in the Alto Sertão 

Baiano. For the research, the oral source was the main method of investigation. Through the 

recording from memories was possible to know the various life experiences by community 

residents as well as the multiple roles they do in the community. Thus, from a historical-social 

of community, the research aimed to describe the aesthetic traits of samba Vai de Virá, 

involving all elements that constitute the performance of this tradition. From this perspective, 

the source also discusses, the connections between the micro-and Guanambi North from 

Minas Gerais, in the dimension of the idea of the border, which gives to samba Vai de Virá 

the uniqueness that differentiates it from others samba, such as samba de roda of Recôncavo 

Baiano: Chula and Corrido and therefore has similarities with the practices and cultures of 

Reisado and sertaneja. 

 

Keywords: Culture; Popular Culture; tradition; Vai de Virá. 
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1 “QUEM CHEGOU, CHEGOU, QUEM CHEGOU FUI EU...” 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo narrar a tradição cultural do samba Vai de Virá da 

Comunidade de Tabua Grande, localizada a 06 km da cidade de Guanambi - BA, no Alto 

Sertão Baiano.  

É oportuno falar um pouco sobre o município onde floresceu o Vai de Virá. Situada a 

790 quilômetros de Salvador (Figura 1), a povoação teve início por volta de 1870, conhecida 

como Arraial do Quebra, localizado nas margens do Rio Carnaíba de Dentro; de acordo com 

Teixeira (1991), essas terras foram doadas por Joaquim Dias Guimarães. 

Historicamente, Guanambi ganhou várias nomenclaturas, entre elas: Arraial do 

Quebra, Vila Beija-Flor, Beija-Flor. De acordo com os memorialistas e historiadores, havia na 

região uma senhora devota de Santo Antônio, mãe de uma “linda” jovem que se chamava 

Florinda, apelidada de “Flor”. Por ocasião da celebração do dia deste santo, era realizada, no 

povoado, uma festa conduzida por essa senhora. No final da celebração, era de costume que a 

imagem do santo fosse beijada por todos os participantes. A escolhida para dar o primeiro 

beijo era sempre Florinda, filha da anfitriã Belarmina
1
 e conhecida pelas redondezas como a 

moça mais bonita da região. No momento do beijo, esperado por todos, ecoavam as vozes 

dizendo: – “Beija, Flor”, – “Beija, Flor”, – “Beija, Flor” 
2
; então, a bela jovem beijava a 

imagem do santo e era seguida por todos. Logo após a ladainha de Santo Antônio, 

começavam as cantorias, danças e folguedos, atraindo muito mais pessoas do que na parte 

religiosa.  E era nesse momento que os participantes imploravam à “Flor” que beijasse o 

santo, e em seguida começava a festa.  

Em 14 de agosto de 1919, pela Lei Estadual número 1.364, o arraial foi elevado à 

categoria de vila, que, posteriormente, cedeu lugar ao Município Guanambi (TEIXEIRA, 

1991, p. 75). Tal nome foi escolhido por significar beija-flor (a ave), de procedência 

etimológica tupi-guarani com as variantes “guainumbi e guanumbi” 
3
. 

A partir de 1970, Guanambi atingiu o apogeu do seu desenvolvimento econômico, 

tendo como destaque a lavoura do algodão. Todavia, em 1990, houve um declínio dessa 

                                                 
1
 Segundo Teixeira (1991), Belarmina teria nascido na Bahia, por volta de 1813 a 1815 e teria falecido entre 

1875 e 1877. Segundo o mesmo autor, não há, nos registros históricos de Guanambi, fatos ou dados que provem 

a existência de Belarmina. 
2
 COTRIM, 1994, p. 32, TEIXEIRA, 1991, p. 52. 

3
 TEIXEIRA, 1991, p. 52. 
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produção agrícola, levando os produtores a buscarem outras alternativas, como o cultivo do 

feijão, de hortaliças, a expansão do comércio e serviços em geral.  

Conta a história do município que a cidade foi construída pelo encontro de tropeiros e 

mascates, quando em direção a outras cidades, com mercadorias que seriam comercializadas 

nas feiras vizinhas; paravam no Arraial com o intuito de descansar e alimentar os animais, 

debaixo da sombra de um grande umbuzeiro, próximo ao pequeno riacho Belém, afluente do 

rio Carnaíba de Dentro. O ponto de parada desses viajantes é hoje o local onde acontece parte 

da feira da cidade, conhecida como Praça Coronel Cajaíba. Ali descansavam, conversavam e 

aproveitavam para vender e trocar mercadorias que sobravam das outras feiras, por valores 

mais baixos. Conhecidas como mercadorias de “segunda”, e por se tratar de produtos que não 

poderiam ser vendidos em outras feiras tradicionalmente conceituadas naquela época, os 

comerciantes optaram por expor esses produtos à vendas em dias que não era de costumes 

acontecer em cidades vizinhas. Assim, a segunda-feira passou a ser escolhida como dia oficial 

da feira no município de Guanambi, isso permanecendo até os dias atuais. 

Muitos tropeiros compravam produtos mais baratos em outras feiras e traziam para 

vender na Vila, caracterizando uma vantagem para os compradores: “sempre havia comprador 

para toda e qualquer mercadoria que viesse à feira, dependendo somente do ajuste do preço; 

nada ‘enfusava’” (TEIXEIRA, 1991, p. 57). Destacamos aqui que, por muito tempo, o 

comércio de Guanambi foi considerado como o mais barato, e a feira uma das mais 

concorridas da região. Os tropeiros e os mascates eram, também, os propagadores da 

informação por onde passavam, sempre traziam e levavam as informações. Assim, a cidade 

foi construída dos encontros de viajantes e da tradição da devoção ao Santo Antônio, fatos 

importantes que deram sentido e significados para o município. 
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Figura 01: Guanambi na Bahia 

Fonte: SEI, 1994. 

 

A cidade, que foi construída a partir de encontros que marcaram a devoção religiosa 

tem muito a nos apresentar em termos de cultura popular ou tradições populares, tais como: a 

devoção ao padroeiro Santo Antônio, as rezas de ladainhas, as cantigas de roda, os benditos, a 

história de Leocádia, os reisados, a marujada, o Vai de Virá, entre outras. As formas de 

representações e de relações culturais desse município carregam traços da singularidade do 

modo de vida e da cultura dos sertões. 

Trazemos aqui um pouco da discussão da história de Guanambi para situar o nosso 

objeto e, consequentemente, destacar o processo de construção e formação da Vila, que deu 

origem à cidade. Dessa forma, o município caracteriza-se pela diversidade cultural devido ao 

processo de sua ocupação territorial, que teve, desde o seu início, moradores vindos de várias 

regiões da Bahia e de outros Estados brasileiros. Nesse cenário, é possível observar conexões 

culturais que perpassam pelo campo da construção de territórios e identidades, atrelados à 

constituição e invenção de tradições, que vêm sendo transmitidas de geração a geração através 

da prática e da linguagem falada e cantada, como o Vai de Virá, objeto em estudo. O Vai de 

Virá teve o seu início marcado com o surgimento da cidade Guanambi; aliás, desde que ainda 

era Vila Beija-Flor, tem-se notícia de que essa tradição vem sendo apresentada. O processo 

dinâmico em que se deu a formação da cidade, nos permite compreender a diversidade 
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cultural presente em Guanambi em meio às trocas e às alterações que existiram e existem em 

relação aos modos de vida dos moradores desse município.  

Assim, Guanambi abriga várias tradições culturais, como a marujada, samba de 

caboclo, samba de roda, o reisado, as cantigas de roda, as cantigas das lavadeiras, a dança do 

coco, as quadrilhas, paú de fita, entre outras tradições. Algumas dessas manifestações, como o 

Vai de Virá, costumeiramente eram apresentadas nos festejos de Santo Antônio.  

O Vai de Virá é uma dança popular da comunidade rural de Tabua Grande, localizada 

no município de Guanambi. A escolha do samba Vai de Virá como tema desta pesquisa nasce 

da necessidade de conhecer e compreender a tradição e as experiências sociais e culturais da 

comunidade. A escassez de registros sobre essa dança possibilitou uma opacidade da tradição, 

dificultando, assim, encontrar material relacionado a essa prática cultural que há muito tempo 

acompanha a história do município.  

Dessa forma, levantamos alguns questionamentos sobre o objeto de estudo: O que 

levou os primeiros habitantes a ocuparem as terras? Qual a trajetória da comunidade?  

Quando e como o samba de Vai de Virá surgiu? O que levou à criação dessa manifestação? 

Qual a relação do nome com o samba de roda? Qual a semelhança do Vai de Virá com outras 

danças ou manifestações? Quem compõe e como são compostas as músicas? Qual a relação 

das letras das músicas com o cotidiano da comunidade? A comunidade se sente representada 

por essa tradição? Esses questionamentos direcionaram a nossa investigação.   

O acesso à comunidade de Tabua Grande foi facilitado pelo contato de alguns 

familiares da pesquisadora com os moradores, pois a comunidade se localiza próxima à 

fazenda de tios e avô. Essa aproximação de família contribuiu para uma relação de confiança 

entre o objeto de estudo e a pesquisadora, facilitando as informações sobre as experiências de 

vida e sobre a tradição dos moradores.  

Uma das primeiras integrantes do grupo com quem estabelecemos contato foi D. 

Maria, ou “Maria do Vai de Virá”, como é ela conhecida no bairro onde mora. Na primeira 

visita, D. Maria apresentou a comunidade (os lajedos, o campo de futebol e as casas dos 

antigos moradores, algumas já derrubadas), as casas e as famílias. Nesse primeiro encontro 

tivemos uma conversa longa com o Sr. Otelino, Sr. Antônio e D. Maria, sob as sombras do 

“mangueiral
4
”.  

                                                 
4
  O mangueiral – plantação de manga que o Sr. Otelino mantém em sua propriedade. Através da sua fala e 

expressão, esse lugar constitui-se como um lugar especial em sua propriedade. Notamos que todas as vezes que 

alguma atividade era proposta pela nossa pesquisa ou pelas atividades da comunidade, o Sr. Otelino sugeria o 

mangueiral como espaço para a sua realização.  
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Nessa perspectiva, as visitas se tornaram constantes e aos poucos a confiabilidade foi 

se estabelecendo, numa relação de prazer e alegria, possibilitando que os moradores 

narrassem suas histórias e vivências cotidianas. A participação nas reuniões da Associação 

dos Trabalhadores Rurais da Tabua Grande levou também a conhecer as dificuldades da 

comunidade e a estabelecer vínculos de amizade com os moradores, dentre eles: Otelino 

Pereira dos Santos, Jeoventino Pereira dos Santos, Maria Rodrigues dos Santos, Madalena 

Rodrigues dos Santos, Armando Ladeia Paudarque, Jair Pereira Santos, Julieta Silva Abrantes 

e Dionísia Maria de Jesus Ribeiro
5
, entre outros.  

As entrevistas foram realizadas com os moradores da comunidade e com pessoas da 

cidade envolvidas na preservação da cultura. Além disso, foram realizadas entrevistas com 

membros da Igreja Católica, professores municipais e com a coordenadora e outros membros 

da FJDG (Fundação Joaquim Dias Guimarães). A escolha dos integrantes do grupo 

entrevistados obedeceu ao critério de priorizar os sambadores mais antigos, que ainda 

participam das apresentações e detêm informações relevantes sobre a organização e a 

performance do Vai de Virá.  

Outras fontes utilizadas nesta pesquisa referem-se à literatura local, como 

memorialistas, poetas e historiadores, fotografias, vídeos, narrativas orais, reportagens de 

revistas e folders, entre outros. Muitas dessas fontes foram cedidas por particulares que 

mantinham um acervo próprio.  

Para subsidiar a pesquisa, buscamos na literatura sobre memória e história oral os 

seguintes autores: Portelli (1997), Janaína Amado (2002), Montenegro (2007) e Le Goff 

(2003). Dessa forma, os primeiros rabiscos do desenho foram traçados sobre a tela da História 

Oral, como método de investigação da memória, contornando o passado e as lembranças, 

tendo como referência as narrativas dos moradores. Para Portelli, a História Oral é “como 

uma arte do indivíduo, portanto, leva ao reconhecimento não só pela diferença, como também 

da igualdade (...) constituindo essa a razão primordial que nos motiva a procurá-las” (1997, p. 

18). Nesse sentido, Portelli reconhece que, apesar da memória ser constituída em um processo 

essencialmente individual, dilata ao mesmo tempo para o coletivo. Assim, a memória 

compreende as duas categorias simultâneas: a individual e a coletiva ou social. O aspecto 

social e cultural da memória é consequência da interação entre indivíduo e meio social, porém 

o ato de relembrar as experiências vivenciadas é exclusivamente pessoal. Desse modo, o fato 

de existir semelhança, diferença, ou contradições em relatos sobre determinado acontecimento 

                                                 
5
 Falecida meses depois de nossas visitas e da entrevista feita com ela (em 04/07/2012). 
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não se caracteriza como fato peculiar dos estudos sobre memórias, pelo contrário, o caráter 

individual não permite a possibilidade de memórias exatamente iguais. 

Assim, a construção do desenho do Vai de Virá, no viés das lembranças dos moradores 

da comunidade Tabua Grande, define a existência das diferenças nos relatos sobre o tema e a 

origem da dança. Isso não implicou a impossibilidade de uma compreensão dos fatos. Pelo 

contrário, tais distinções fazem parte das subjetividades em uma dimensão múltipla que 

atribui significados diversos a essa prática cultural. 

Segundo Le Goff, “a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia” (2003, p. 469). Em se tratando de 

um fenômeno que acontece no campo individual e coletivo, a memória apresenta-se como 

processo dinâmico em permanente mudança, ligando o sujeito histórico ao grupo social e, 

consequentemente, a um momento específico.     

Na esteira dessas discussões, a pesquisa tem como proposta pesquisar a história da 

tradição do Vai de Virá, através das narrativas dos moradores da comunidade e de alguns 

registros históricos. Conhecer as vivências da comunidade rural, relações sociais, os 

costumes, a religiosidade, as tradições e as diferentes práticas culturais foi possível, mediante, 

a utilização da história oral, que se constitui numa referência documental para os estudos de 

memória, das experiências de vida de comunidades que mantêm tradições. Segundo Portelli,  

 

As fontes orais são condições necessárias (não suficientes) para a história das classes 

não hegemônicas, elas são menos necessárias (embora de nenhum modo inúteis) 

para a história das classes dominantes, que têm tido controle sobre a escrita e 

deixaram atrás de si um registro escrito muito mais abundante (PORTELLI, 2002, p. 

13). 

  

Nesse sentido, relembrar o passado torna-se crucial para circunscrever os seus 

vestígios, que se refletem no presente, dando continuidade às tradições culturais da 

comunidade rural de Tabua Grande. Assim, a investigação foi buscar, na memória dos 

moradores, fragmentos das histórias ouvidas e recontadas pelos moradores mais antigos.  

Desse modo, para continuar o caminho, buscamos ajuda de algumas ferramentas, que 

serviram como base metodológica para o estudo, como instrumentos da coleta de dados 

utilizados nas entrevistas semiestruturadas, filmagens, fotografias e observação de práticas 

das performances do grupo e de reuniões da Associação dos Trabalhadores Rurais da 

comunidade. Os instrumentos foram essenciais para a realização da pesquisa, tomando como 
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base a realidade apresentada em estudo, tornando possível compreender e descrever a tradição 

cultural e musical e sua relação com o contexto histórico, social e cultural da comunidade. 

Outra fonte utilizada, no decorrer da pesquisa, foram às letras das músicas cantadas 

pelo grupo do Vai de Virá durante as apresentações. O fato de possuir uma grande quantidade 

de músicas e, consequentemente, os membros não se recordarem de todas, selecionamos 

algumas letras que fazem parte do repertório da dança, colhidas no momento da realização das 

entrevistas.  

Durante a pesquisa de campo, junto as narrativas orais, os registros visuais em vídeo e 

fotografias foram os recursos mais utilizados. A escolha por esse recurso se deu, 

principalmente, pelo fato das imagens, associadas ao som e aos movimentos, revelarem 

detalhes, muitas vezes, imperceptíveis durante a observação. Essa questão foi levantada pela 

preocupação em captar os acontecimentos que se encontravam para além da estrutura musical, 

como os momentos de afinação de instrumentos e de ensaios do grupo.  

Nesse sentido, as fotografias e as gravações em vídeo serviram como auxílio 

indispensável para ilustrar este trabalho. Alguns trechos das gravações tinham como propósito 

investigar os elementos estruturais e musicais relacionados especificamente ao contexto da 

roda do samba. Desse modo, preocupamo-nos em captar informações no sentido de preservar 

a qualidade estético-visual das gravações. A partir dessas descrições, as filmagens tornaram-

se um componente necessário no processo posterior de análise e interpretação dos dados. 

As fotografias foram fundamentais para a ilustração visual do trabalho. Auxiliaram 

como uma importante ferramenta para a análise e interpretação dos dados. O registro 

fotográfico evidenciou detalhes dos instrumentos, das roupas, da roda, da dança e dos demais 

aspectos que constituem o universo desse samba. 

As fotografias presentes no trabalho fazem parte do acervo do Vereador José Carlos 

Lélis (conhecido como Latinha), do Professor Celito Brito, de alguns integrantes do grupo e, 

em particular, do nosso acervo, que em muito contribuíram para que pudéssemos contar a 

história do Vai de Virá e da própria cidade. Também sabemos que desenvolver uma pesquisa 

histórica, utilizando-se, sobretudo, de acervos públicos, de jornais e revistas locais, 

certamente não atenderia aos nossos anseios, era preciso ouvir as pessoas que fazem/são parte 

dessa história. 

Através da vivência nas práticas culturais exercidas pela comunidade, foi possível 

compreender os significados que são construídos em algumas de suas experiências. Durante 

esse percurso, as observações estiveram voltadas, principalmente, para as relações 
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estabelecidas entre os moradores, as vivências cotidianas, a religiosidade, características da 

comunidade e a produção histórico-sóciocultural do Vai de Virá. 

Chamamos atenção, aqui, para os momentos de curiosidade dos moradores no trajeto 

da pesquisa. Atentos aos movimentos, dirigiam-se com sugestões quanto ao fazer as 

filmagens, as fotografias, a quem entrevistar e a que prestar atenção, famílias a serem 

visitadas, entre outras, demonstrando em alguns momentos interesse pelo acervo coletado no 

sentido de preservar essa memória. Essas e outras situações fizeram repensar a condição de 

pesquisador. Definido pela posição de quem somente observa, registra e carrega consigo o 

material coletado, tornou-se desconfortável, despertando a preocupação de devolver ao grupo 

as informações obtidas durante o trabalho de campo.  

A pesquisa baseou-se em um referencial teórico de definições conceituais que serão 

apresentadas no segundo e no terceiro capítulo. As leituras realizadas para constituir esse 

referencial pautaram-se nos conceitos desenvolvidos pelas disciplinas apresentadas pelos 

professores ao longo do curso no campo da Cultura e Cultura Popular, além de amparar-se nas 

abordagens teóricas da Antropologia, que se constituiu como referência nas discussões 

apresentadas neste estudo. 

Visando descrever e discutir a temática do samba Vai de Virá dos moradores da Tabua 

Grande, debruçamo-nos em leituras sobre comunidades negras rurais da Bahia em que 

também se estudaram outros sambas de roda. Assim, o trabalho de Carmélia Aparecida Silva 

Miranda (2009), que pesquisou sobre a comunidade negra rural de Tijuaçu, localizada no 

município de Senhor do Bonfim – BA, afirma a existência do Samba de Lata, como uma 

“manifestação cultural que surge, também, atendendo aos valores sociais de solidariedade e 

de sobrevivência” (2009, p. 112). O referido trabalho apresenta experiência histórica, social e 

cultural dessa comunidade, em meados do século XIX. Também merecem destaque outras 

dissertações de mestrado como: a de Rosângela Figueiredo Miranda (2011), que pesquisou 

sobre: Experiências das mulheres negras do Rio das Rãs, comunidade quilombola, localizada 

em Bom Jesus da Lapa – BA; a de Petry Rocha Lordelo (2009), intitulada: O samba chula da 

região de São Francisco do Conde – BA; a de Raiana Alves Maciel Leal do Carmo (2009), 

sobre: A política de salvaguarda do patrimônio imaterial e os seus impactos no samba de roda 

do Recôncavo baiano.  

Outro trabalho de referência para o desenvolvimento da pesquisa, e que serviu para 

diferenciar o samba do Vai de Virá dos sambas Chula e Corrido, publicado em 2006 com o 

título: Samba de Roda do Recôncavo Baiano (IPHAN, 2006), corresponde à pesquisa 
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coordenada pelo etnomusicólogo Carlos Sandroni (2004), que resultou no dossiê de Registro 

do Samba de Roda do Recôncavo da Bahia como Patrimônio Cultural Brasileiro.  

Ao trabalhar um tema vasto como práticas culturais do cotidiano, muitos estudos 

inspiraram a trajetória da pesquisa, sobretudo aqueles que priorizaram a discussão de 

conceitos de cultura. Nesse sentido, Chauí discute que “(...) cultura é a maneira pela qual os 

humanos se humanizam por meio de práticas que criam a existência social, econômica, 

política, religiosa, intelectual e artística” (1994, p. 295).  Seguindo a mesma ideia, Geertz 

define a cultura como “uma teia de significados que dá sentido e orienta a vida do homem em 

todos os momentos”, e acrescenta que “a cultura é essencialmente pública”, porque os 

significados são públicos (2008, p. 4). A cultura representa e identifica grupos e sociedades, e 

designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade, constituído pelo acúmulo 

contínuo de experiências que se constrói por uma diversidade de ações, não como algo 

estático, mas como algo que sempre se transforma.   

Na mesma direção, Geertz afirma que a noção de cultura é entendida como: 

 

Um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, 

um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das 

quais os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas 

atividades em relação à vida (GEERTZ, 2008, p. 66). 

 

A cultura assim entendida não se refere apenas aos costumes, cultos e produção 

humana, mas aos significados através dos quais os grupos dão formas e sentidos às suas 

experiências. As imagens do mundo real ou do contexto social são registradas e conservadas 

na memória e esta, é formada a partir das experiências vividas no meio natural ou 

sociocultural. A memória de um povo é formada a partir dessas experiências com a realidade, 

pois é um processo de construção que se dá no campo da cultura.  

Na historiografia, existem diferentes maneiras de compreender cultura e cultura 

popular, embora seja considerada arriscada a definição de um conceito. Partiremos das ideias 

de Peter Burke (2010), Mikhail Bakhtin (2010), Roger Chartier (1995) e Michel de Certeau 

(2010/2012); mesmo sendo comum entre eles variação de perspectivas sobre o popular, 

traçaremos uma linha a partir dessas ideias em direção à possibilidade de uma definição.  

Burke (2010) parte do entendimento de que o popular está em função da 

hierarquização da sociedade em classes, entre a classe da elite e a classe da não elite. Dessa 

forma, a cultura popular seria como uma cultura não oficial, como a cultura da não elite, das 

classes subalternas, e do outro lado, a cultura oficial pertenceria à elite. Com essa definição, o 
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autor nos leva a analisar a sociedade a partir das classes, assim, a cultura popular faz 

referência ao “povo”, ao povo da não elite. 

Sobre o processo dos intercâmbios culturais, o autor italiano Carlo Ginzburg (2006), 

ao escrever “O queijo e os vermes” para tratar das ideias de um moleiro que foi perseguido e 

queimado pela Inquisição no contexto do desenvolvimento da imprensa e da reforma, traz o 

conceito defendido por ele de “circularidade cultural”, ou seja, a cultura da classe dominante 

sendo recebida, filtrada e depois desenvolvida pela classe subalterna. Ao contrário do 

pensamento de Burke, Ginzburg enxerga a cultura em movimento, em caráter dinâmico, capaz 

de circular entre os setores da sociedade, e não a partir de uma ideia fixa. Ainda de acordo 

com Ginzburg, a cultura não deveria ser entendida como uma produção exclusiva de uma 

classe superior, e a cultura popular não se definiria pela classe social, mas pela sua produção, 

pelo uso que se faz dela, pelo modo de sua apropriação. 

Assim como Ginzburg, Bakhtin (2010) aborda o conceito de circularidade cultural ao 

escrever sobre o riso e a cultura popular no contexto de Rabelais. Para os dois autores, no 

campo da cultura existem momentos de integração e influência recíprocas, quando acontece a 

infiltração dos produtos culturais entre os setores hierárquicos da sociedade. Da mesma forma 

que a cultura letrada pode influenciar setores da cultura iletrada, também a cultura iletrada 

pode influenciar setores da cultura letrada, é uma via de mão dupla. A proposta do conceito de 

circularidade cultural faz referência à constante permeabilidade cultural presente na sociedade 

hierarquizada.  

Sobre uma definição de cultura popular, Chartier reduz as inúmeras definições a dois 

grandes modelos de descrição e interpretação. 

 

O primeiro (...) concebe a cultura popular como um sistema simbólico coerente e 

autônomo, que funciona segundo uma lógica absolutamente alheia e irredutível à da 

cultura letrada. O segundo (...) percebe a cultura popular em suas dependências e 

carências em relação à cultura dos dominantes. Temos, então, de um lado, uma 

cultura popular que constitui um mundo à parte, encerrado em si mesmo, 

independente, e, de outro, uma cultura popular inteiramente definida pela sua 

distância da legitimidade cultural da qual ela é privada (CHARTIER, 1995, p. 1). 

 

Os dois modelos apontados por Chartier atravessam as áreas que pesquisam a cultura 

popular, ou seja, a história, a antropologia ou a sociologia. As duas formas apresentadas 

podem ser vistas em um mesmo trabalho, embora essas definições de cultura não sejam 

sinalizadas como princípios confortáveis, pois ambas oscilam muito os modos de descrever a 

cultura popular. De um lado, uma cultura popular que constitui um mundo à parte, que se 
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encerra em si mesmo, e do outro lado, uma cultura popular inteiramente definida pela sua 

distância da legitimidade cultural da qual ela se sente privada. Entretanto, mesmo apontadas 

como diferentes, as culturas não são isoladas, e diante das transformações que elas vieram 

sofrendo ao longo dos anos, muitas práticas da cultura popular foram inventadas e 

reinventadas.  

Para Certeau (2012), o que caracteriza um grupo não é o que se produz, mas o que se 

faz dessa produção. O conceito de cultura popular de Certeau não se restringe aos setores da 

hierarquização social, mas a partir de um conceito de cultura no plural
6
. “Toda a cultura 

requer uma atividade, um modo de apropriação, uma adoção e uma transformação pessoais, 

um intercâmbio instaurado em um grupo social” (CERTEAU, 2010, p. 10).         

Mas, afinal, o que é popular?  

Uma definição que mais se aproxima do senso comum a respeito dos significados da 

cultura popular é apresentado por Hall: “algo é popular porque as massas o escutam, 

compram, lêem, consomem e parecem apreciá-lo imensamente. Esta é a definição comercial 

ou de mercado” (2009, p. 237). Essa é uma compreeensão que faz uma relação da cultura 

popular com a cultura de massa, a cultura popular é entendida como o meio que reproduz as 

relações de poder e dominação culturais. Seguindo o pensamento de Hall (2009), as indústrias 

culturais têm mesmo o poder de invadir e remodelar constantemente sentimentos e percepções 

das classes dominadas. Porém, Hall nos faz um alerta, não podemos concluir que as classes 

populares são simplesmente manobradas pela cultura de mercado. Os meios estabelecidos 

pela indústria cultural não encontram os seres humanos como telas em branco. 

Outro significado do popular apontado por Hall: “cultura popular é todas essas coisas 

que o povo faz ou fez” (2009, p. 239). Essa é uma definição mais antropológica, é descritiva, 

ao termo correspondem a cultura, os costumes e a mentalidade do povo. A oposição-chave 

apontada por Hall é a de pertence / não pertence ao povo, são as oposições que provocam as 

tensões entre as categorias do popular e do não popular, mesmo que os conteúdos dessas 

categorias mudem com os tempos. 

O terceiro significado, que Hall considera mais adequado, embora, segundo ele, um 

tanto incômodo, é que o “essencial em uma definição de cultura popular são as relações que 

colocam a ‘cultura popular’ em uma tensão contínua com a cultura dominante. Trata-se de 

uma concepção de cultura que se polariza em torno dessa dialética cultural” (HALL, 2009, p. 

241). Com isso, Hall afirma que o processo é dinâmico, nele a cultura popular se coloca em 

                                                 
6
 Michel de Certeau (2010). 



22 

 

 

contato com a cultura hegemônica, e nesse contato gera-se uma relação de conflito e de trocas 

culturais, que são influenciadas, num processo de circularidade cultural. Assim, a cultura 

hegemônica apresenta aspectos da cultura popular e a cultura popular da cultura hegemônica.  

No entanto, para Canclini, 

 

As culturas populares (termo que achamos mais adequado do que a cultura popular) 

se constituem por um processo de apropriação desigual dos bens econômicos e 

culturais de uma nação ou etnia por parte dos seus setores subalternos, e pela 

compreensão, reprodução e transformação, real e simbólica, das condições gerais e 

específicas de trabalho e da vida (CANCLINI, 1983, p.42). 

 

Dessa forma, o pensamento é diferente da visão romântica de que a cultura popular é 

essencial, baseada no nacionalismo e como forma de identificar a essência cultural de uma 

nação por meio das suas práticas tradicionais, visão que concebe a Cultura Popular como algo 

“puro”, “natural”, sem contato com a ideologia dominante. Para Canclini (1983), a cultura 

popular é integrante de um patrimônio cultural vivo, na sua contínua transformação, uma 

prova permanente de sua vida. Uma diversificação no uso do conceito que ultrapassa a 

dimensão de classe, revelando os poderes da hibridização cultural. No processo em que as 

culturas estão envolvidas umas com as outras, no domínio simbólico é que o popular e o 

hegemônico se encontram, por meio de trocas e conflitos. 

As abordagens enfatizadas aqui, pelos diversos autores, nos possibilitaram enxergar o 

caráter histórico e temporal das diferentes formas de representação da cultura popular. Mesmo 

apresentando compreensões distintas, os diversos caminhos que percorremos evidenciaram a 

cultura popular como não estática, mas como um universo sujeito a modificações, a 

negociações, invenções e reinvenções, resultantes dos processos de articulação e influência 

cultural e, consequentemente, destacando a necessidade de estudos sobre as transformações 

sociais identificadas em suas possibilidades múltiplas de apropriação e significados.  

Nesse sentido, buscamos, então, compreender o Vai de Virá, a partir dos elementos 

conceituais apresentados neste capítulo. Entendemos essa tradição na abordagem que aponta 

Geertz (2008) sobre cultura, direcionando-nos para uma noção de cultura voltada aos sistemas 

dos símbolos e significados, que são produzidos pelo homem e são passados para as gerações 

e materializados em comportamentos. Assim, os acúmulos de experiências são apropriados e 

transmitidos em formas simbólicas e passam a ser partilhados e vivenciados por todos. 

A partir desses aspectos, a pesquisa se define em dois capítulos, com abordagens 

específicas do samba do Vai de Virá, como os elementos históricos, sociais, culturais e 

estéticos dessa tradição e da comunidade de Tabua Grande.  
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No segundo capítulo, intitulado - Desenhando a memória do Vai de Virá: traços 

históricos, sociais e culturais, procuramos abordar os aspectos relacionados ao contexto 

histórico e sóciocultural da comunidade de Tabua Grande, a partir das narrativas dos próprios 

moradores. No viés das lembranças, as experiências culturais do meio rural são contadas e 

recontadas de forma significativa através da reinvenção da tradição conhecida popularmente 

como o Vai de Virá. Discutem-se, ainda, as conexões entre a microrregião de Guanambi e o 

Norte de Minas Gerais, na dimensão da ideia de fronteira. Entende-se esse conceito a partir do 

alerta de Bhabha (2010) de que para compreender o lugar “fronteiriço da cultura exige-se um 

encontro com ‘o novo’ que não seja parte do continuum de passado e presente”. Mas, ao criar 

uma ideia do novo como ato insurgente de tradição cultural, “essa arte não apenas retoma o 

passado como causa social ou precedente estético; ela renova o passado, refigurando-o como 

um ‘entre-lugar’ contingente, que inova e irrompe a atuação do presente” (2010, p. 27). É um 

espaço de transição, de conflitos e conexões, onde são assumidos traços culturais e 

compromissos sociais, que perpassam pela identificação do grupo, e este, interage com o 

mundo singular e plural dessa região. Assim, o conceito é discutido a partir dos diversos 

significados que representam a realidade social e cultural, bem como as conexões culturais 

pelas quais passou e passa toda a região. 

Também, serão discutidas nesse capítulo outras manifestações socioculturais 

desenvolvidas pelos moradores da referida comunidade, como as vivências cotidianas, os 

personagens dessa tradição, práticas religiosas, entre outras.  

O terceiro capítulo, A singularidade da dança: cores, cantos e ritmos na roda do 

Vai de Virá, descreve as singularidades do samba Vai de Virá, envolvendo os elementos 

musicais e cênicos que constituem a performance dessa tradição. Sobre a performance, não 

nos referimos apenas à música e à dança, mas a algo muito mais amplo que se desenvolve 

através da linguagem dos gestos, dos sons, do espaço, do contato com o outro. São ações ou 

experiências estabelecidas nas formas de representação simbólica. Em se tratando de 

performance artística, Goffman (1985) utiliza a teoria do teatro para retratar a importância das 

relações sociais, assim, sugere que a vida social é um palco onde os indivíduos entram em 

cena e estão constantemente representando papéis. A vida social é, então, um processo 

composto de sequências de dramas sociais que são resultados de uma contínua tensão entre 

conflito e concordância.  

Ainda nesse capítulo, tratamos dos elementos estéticos, como o canto, a música, a 

vestimenta, os instrumentos e a dança. Para a análise desses aspectos, trazemos à baila das 
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discussões o conceito de etnocenologia
7
, entendendo que esse conceito trata da leitura estética 

da expressão na roda de samba e, também, do próprio corpo em relação à roda que, 

consequentemente, promove uma expressão coletiva. Assim, a etnocenologia, como uma área 

de estudo das formas de expressões espetaculares dos povos, quer dizer, as manifestações 

espetaculares que são destinadas a um público, subsidiou a pesquisa no entendimento da 

relação entre os sujeitos e a tradição do Vai de Virá. A etnocenologia como nova forma de 

abordagem sobre o belo/estético permite-nos entender as manifestações a partir de um olhar 

particular e estético com relação aos modos das expressões culturais, não se tratando de 

descrever apenas os elementos que se referem ao externo, mas propondo ao pesquisador o 

adentramento no universo do objeto, relatando experiências cotidianas no intuito de requerer 

uma compreensão das questões subjetivas dos indivíduos. 

Outro ponto discutido nesse capítulo são as diferenças que o samba de roda Vai de 

Virá apresenta em relação aos sambas da região do Recôncavo Baiano e de Salvador, 

principalmente, o passo do miudinho, a simbologia e a ritualidade da roda. Tomando como 

base a relação do Vai de Virá com o samba do Recôncavo, na perspectiva de Carlos Sandroni, 

o samba de roda pode ser entendido na dimensão de Patrimônio Cultural Brasileiro. Sandroni 

(2006) propõe o entendimento do samba de roda em dois grupos: o samba Chula e o samba 

Corrido, nos quais as diferenças estariam centradas, basicamente, na música e na dança.    

Nessa perspectiva, situamos o samba Vai de Virá dentro do contexto da cultura 

popular manifestada no município de Guanambi, relatando a sua história e o processo de 

transmissão dos saberes na continuidade dessa tradição, a partir das experiências vivenciadas 

pelas novas gerações. E, por fim, apontamos possibilidade de continuidade deste trabalho, 

como uma constituição de patrimônio cultural material e imaterial, assim como a necessidade 

de uma discussão dos aspectos identitários que compõem a trajetória histórica dessa 

comunidade, quiçá, um aprofundamento em busca de elementos de reminiscência escravista. 

Como a pesquisa é sempre um processo em construção, fica aqui a contribuição e sugestão 

aos que se interessarem pelo tema. Nos versos do canto do Vai de Virá “... Eu já vou 

embora, vai não, eu já vou embora”. 

 

 

 

 

  

                                                 
7
 Armindo Bião, 1999. 
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2 DESENHANDO A MEMÓRIA DO VAI DE VIRÁ: TRAÇOS HISTÓRICOS, 

SOCIAIS E CULTURAIS 

 

“Para a dança costumeira 

A turma se organizava, 

 E num círculo fechado 

Lentamente caminhava 

Ao acelerar os passos 

O samba logo esquentava”. 

 

(Versos de D. Dizinha. Rimando a história) 

 

As práticas históricas, sociais e culturais de um viver rural dos habitantes da Tabua 

Grande ficaram por muito tempo isoladas e desconhecidas. Nessa perspectiva, a pesquisa 

sócio-histórica oferece condição de desvendar as diversas atividades desses sujeitos, 

desenhando os caminhos que precisam ser percorridos e discutidos. 

Dentre essas atividades, tomemos como objeto de estudo a tradição cultural da Tabua 

Grande, conhecida popularmente como Vai de Virá. Nessa perspectiva, também foram 

discutidas outras manifestações socioculturais desenvolvidas pelos moradores da referida 

comunidade, como as vivências cotidianas, o reisado, práticas religiosas, entre outras.   

A comunidade de Tabua Grande
8
 está localizada a 06 km da cidade de Guanambi-BA 

e aproximadamente a 796 km da capital, Salvador. Com uma população negra, de laços 

familiares e coletivos, esses moradores mantêm ainda tradições vivas de cultivo da terra, de 

práticas culturais que configuram e reconfiguram suas identidades como sujeitos individuais 

e/ou de grupo. 

De acordo com a moradora Joana de Jesus Souza Santos
9
, a comunidade é constituída 

por cerca de 35 famílias, em sua maioria afrodescendentes
10

. No entorno da Tabua Grande 

localizam-se os povoados de: Lagoa da Pedra, Vagem Comprida, Poço do Pega, Boqueirão, 

Grama, Passagem dos Brindes, São Joaquim, Corredor I, Corredor II, Palmeira, Belém e 

Procópio. 

Vista como uma manifestação cultural, a dança da Tabua Grande conhecida como Vai 

de Virá surge em meio às marcas de um viver rural de tradições culturais africanas. Sua 

expressão artística perpassa pelo aspecto da diversão, do lazer, do espaço festivo, alegre e 

                                                 
8
 De acordo com o documento de Registro de Imóvel, datado em 16 de Janeiro de 1990, Protocolo de nº 23850, 

Livro nº 2-B5 / Sob o nº ordem R1/13.587, Autos sob nº 6.169/87, a Tabua Grande está situada na antiga 

Fazenda Carnaíba de Dentro. 
9
  Agente de saúde da comunidade Tabua Grande e vizinhança. 

10
 Identificamos a presença de uma família branca na comunidade, a família do Sr. Mandim. Este, já falecido, 

por muito tempo dançou com o grupo do Vai de Virá. 



26 

 

 

descontraído, que se traduzem também nos aspectos identitários do grupo como sujeitos 

sócio-históricos. Os ritmos dessa tradição cultural resistem às diferenças sociais e atendem a 

um anseio de socialização e sobrevivência do grupo. Segundo Sodré,  

 

Ao contrário da música ocidental, porém o ritmo africano contém a medida de um 

tempo homogêneo (a temporalidade cósmica ou mítica), capaz de voltar 

continuamente sobre si mesmo, onde todo fim e recomeço cíclico de uma situação. 

(...) A informação transmitida pelo ritmo não é algo separado do processo vivo dos 

sujeitos da transmissão-recepção. Transmissor e receptor se convertem na própria 

informação advinda do som (SODRÉ, 1998, p. 19-20).  

 

Assim, como parte da produção cultural no Brasil, a música e a dança carregam 

vestígios da ritualidade e ancestralidade dos negros provenientes da África e que, ao 

chegarem ao Brasil, desenvolveram e incorporaram marcas da cultura brasileira. Esses ritmos 

possibilitaram a manutenção de traços das danças de origem africana, somados à 

sensualidade, ao molejo do corpo, ao rebolado e alegria, que caracterizam o ser brasileiro. 

Segundo Sodré, 

  

Entre os negros, tanto na África como nos territórios da diáspora escrava, jogos de 

expressão como a dança e a música, articulam-se simultaneamente com jogos de 

espaço e jogos miméticos (de mimicry na classificação de Caillois), em que se 

simula parodicamente uma outra identidade (SODRÉ, 2002. p. 139).  

 

Nas últimas décadas, a históriografia brasileira tem enfatizado as trajetórias de 

populações africanas e afro-brasileiras, redefinindo uma atuação ativa, de resistência e de luta 

pelo reconhecimento de suas experiências e contribuições à sociedade. As práticas culturais, 

como os batuques
11

 frequentes nas senzalas, representavam forma de superar o processo 

escravista, de rememorar suas histórias e tradições. O corpo que interage com a música e que 

se entrega aos ritmos do batuque, através da dança, é o mesmo corpo que é violentado e 

reprimido pela escravatura (SODRÉ, 1998). 

Os batuques dos negros nas senzalas deram origem a outras danças africanas, em 

destaque o samba. De acordo com Cascudo (2010), “a dança de roda, inicialmente é o mesmo 

batuque (...) Determinou o verbo sambar, dançar, e sambista quem canta ou dança o samba, 

que provém do semba, umbigada em Loanda” (2010, p. 789). Para Sarmento,  

 

                                                 
11

 Segundo Cascudo (2010), batuque é uma denominação genérica para toda dança de negros na África. Era o 

nome dado pelos portugueses às danças africanas no Brasil. “Não configurava um baile ou um folguedo, em si, 

mas uma diversidade de práticas religiosas, danças rituais e forma de lazer” (TINHORÃO, 2008, p. 55). 
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A dança consiste n’um bambolear sereno do corpo, acompanhado de um pequeno 

movimento dos pés, da cabeça e dos braços. (...) Em Luanda e em vários presídios e 

distritos (...) o batuque consiste também num círculo formado pelos dançadores, 

indo para o meio um preto ou uma preta que depois de executar vários passos vai dar 

uma umbigada, a que chamam semba, na pessoa que escolhe, a qual vai para o meio 

do círculo, substituí-lo. (SARMENTO, 1880, p. 127) 

 

Dessa forma, o samba surge por influência dos ritmos africanos, o semba, e teria sido 

formado a partir de referências dos mais diversos ritmos africanos. A diversidade cultural das 

expressões artísticas de matriz africana no Brasil era bastante visível, pois os escravos, que 

vinham de diferentes regiões da África, traziam consigo elementos de suas vivências que, ao 

chegarem aqui, transformavam nas mais variadas formas de convívio social.  Como se não 

bastasse o lugar desconhecido e o rompimento dos laços familiares, passaram a conviver com 

pessoas desconhecidas, unidos pela cor e pelos laços étnicos de pertencimento.  

Por outro lado, isso influenciou a formação dos diversos sambas brasileiros, como a 

criação de formas musicais dentro de um diferente e dinâmico contexto social. Conforme nos 

aponta Sodré
12

, “os diversos tipos de samba (samba de terreiro, samba duro, partido-alto, 

samba cantado, samba de salão e outros) são perpassados por um mesmo sistema genealógico 

e semiótico: a cultura negra”. Foi através de conexões culturais que os ritmos africanos 

ganharam formas e cores em terras brasileiras, e dessa forma, o samba foi se firmando e 

ganhando espaço, saindo das senzalas para os centros urbanos e redes comerciais. 

Ainda segundo Sodré (1998),  

 

O “encontrão”, dado geralmente com o umbigo (semba, em dialeto angolano) mas 

também com a perna, serviria para caracterizar esse rito de dança e batuque, e mais 

tarde dar-lhe um nome genérico: samba. Nos quilombos, nos engenhos, nas 

plantações, nas cidades, havia samba onde estava o negro, como uma inequívoca 

demonstração de resistência ao imperativo social (escravista) de redução do corpo 

negro a uma máquina produtiva e como uma afirmação de continuidade do universo 

cultural e africano (SODRÉ, 1998, p. 12). 

 

Com base nos autores citados, vê-se que muitas danças carregam características que 

confirmam elementos dos batuques africanos. A formação em círculo, a expressão de alegria, 

a roda, os músicos, o canto, a dança ou o acompanhar do ritmo batendo palmas, envolvem 

todos os participantes do grupo de forma direta e indireta. As danças como a umbigada, 

conhecidas como o “lundu” e outras danças como o coco, danças de roda, o jongo, o 

caxambu, o tambor de crioula e as diversas modalidades de samba, evidenciadas por 

Sarmento (1880), seriam danças originárias do semba.  

                                                 
12

 SODRÉ (1998, p. 35). 
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Desde o processo de colonização, os ritmos africanos se espalharam por diversas 

regiões do Brasil, em especial, Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Todavia, em se tratando 

de Bahia, a literatura contemporânea tem apontado a existência de diversos tipos de samba 

nas mais variadas regiões, não só na capital baiana e Recôncavo, conforme se acreditavam, 

mas também é identificada a presença de sambas nos sertões da Bahia
13

. De acordo com Ivo 

(2012), as interações africanas fizeram-se presentes nos sertões desde o século XVIII, a partir 

das conexões dos sertões da Bahia aos de Minas Gerais na exploração do ouro e pecuária. 

Assim, esse processo dinâmico que se deu nos sertões permitiu que muitos negros 

enveredassem pelas terras baianas, em busca de trabalho e de liberdade.  Junto com os negros, 

vieram também os ritmos musicais, a religiosidade, a cultura e a culinária. À medida que se 

distanciavam da capital e das cidades portuárias, os traços culturais foram sendo modificados 

e, junto a esses, foram incorporados traços de outras culturas, como a sertaneja.  

Apesar do processo de repressão por parte da cultura dominante, as rodas de samba e 

batuques seguiram caminhando Bahia a dentro, expandindo os saberes e significados, 

deixados como heranças pelos nossos ancestrais africanos. Em ritmos frenéticos foram se 

desenvolvendo e tomando força; posteriormente, viriam a se tornar um dos principais 

símbolos de identidade do povo baiano e, consequentemente, do povo brasileiro. 

 

O ritmo é uma maneira de transmitir uma descrição de experiência, de tal modo que 

a experiência é recriada na pessoa que a recebe não simplesmente como uma 

“abstração” ou emoção, mas como um efeito físico sobre o organismo – no sangue, 

na respiração, nos padrões físicos do cérebro (...) Um meio de transmitir nossa 

experiência de modo tão poderoso que a experiência pode ser literalmente vivida por 

outros (WILLIAMS, 1961 apud SODRÉ, 1998, p. 20).    
 

É importante ressaltar que esses ritmos marcantes e presentes sobreviveram na Bahia, 

como também em outras partes do Brasil e são decorrentes do imbricamento dos diversos 

povos que aportaram nessas terras. Estas conexões permitiram variadas formas de expressão 

que particularizaram os costumes, os valores, as crenças e os hábitos da região. Segundo 

Tinhorão,  

 

Toda a história das músicas e danças que compõem o vasto painel de criações 

populares, quer na área do campo (onde se desenvolvem as tradições folclóricas), 

quer na área da cidade (onde as mudanças são mais rápidas, pela interferência da 

indústria cultural), só pode ser estudada a partir da realidade dessa mistura de 

influências crioulo-africanas e branco-européias (TINHORÃO, 2008, p. 56).  

                                                 
13

  A título de informação sobre o samba nos sertões da Bahia, vejam-se: Miranda (2009), Samba de lata de 

Tijuaçu – Senhor do Bonfim; Miranda (2010 / 2011), samba de roda do Rio das Rãs – Bom Jesus da Lapa; Sá e 

Souza (2010), samba de Veio do Vale do Rio São Fransisco – Juazeiro/Petrolina e Barra/Xique-Xique. 
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De acordo com Miranda, “o samba rompe o fluxo da normalidade, trazendo alegria e 

prazer para seus participantes, e dá continuidade à herança deixada pelos ancestrais africanos” 

(MIRANDA, 2009, p. 113). Mesmo no processo de repressão promovida pela cultura branca, 

os afro-brasileiros souberam, entre avanços e recuos, conformismos e resistências, manter as 

tradições dos batuques e sambas. Seguiram em movimento próprio, de reterritorialidade, 

assim como expandiram sentidos e significados, e graças a isso garantiram a preservação e 

continuidade dos saberes, dos valores, dos costumes, dos sabores, que nossos ancestrais 

africanos deixaram como herança.   

Dessa forma, o Vai de Virá é uma dança popular que vem sendo transmitida de geração 

a geração através da prática e da linguagem falada e cantada. Inicialmente, era apresentado 

nos terreiros das casas-grandes, geralmente pelos negros descendentes de escravos, 

comemorando as festas de casamento, as festas religiosas ou para animar qualquer encontro 

ou reunião. Segundo o relato de D. Nice
14

, “causava uma folia muito grande que até os 

patrões e as senhorinhas dela participavam, formando um grupo colorido, alegre e festivo”, 

como ainda acontece nas poucas apresentações atuais.  

Guimarães (1991) aponta no livro intitulado Leocádia, a existência, na pequena Vila 

Beija-Flor, de uma senhora chamada Bonifaça, idosa, que constantemente organizava em sua 

casa uma festa para a dança do Vai de Virá. No dia da festa, o terreiro da sua casa ficava cheio 

de convidados, conforme relata o autor.   

 

Esta dança era formada por homens e mulheres rodando em círculo, tocando gaitas, 

bumbas, caixas, pandeiros, canzá e cantando. Como tudo que nasce do sertão o Vai 

de virá é de uma simplicidade sem par e seus participantes, geralmente compositores 

das músicas, dançavam, cantavam nos terreiros da casa do festeiro, bebendo a pinga 

que aqui mesmo fabricavam (GUIMARÃES, 1991, p. 46). 

 

Assim, o autor evidencia que o Vai de Virá surge primeiro na Vila do Beija-Flor, na 

casa da Senhora Bonifaça, somente depois é que esta manifestação passa a ser mantida pelos 

moradores da Tabua Grande. Naquela época, a Vila Beija-Flor abrigava pessoas vindas das 

diversas regiões da Bahia, e por falta de registros, não identificamos a origem da referida 

senhora. Guimarães (1991) faz apenas uma citação quando se refere às festas que ela 

                                                 
14

 Professora Nice Amaral como é conhecida na Cidade, ela é coordenadora da Fundação Joaquim Dias 

Guimarães - criada em 1994, por um grupo organizado pelo escritor Elísio Cardoso Guimarães, dono de rico 

acervo sobre a história guanambiense. Entrevistada pela autora em 08/03/2012, em sua residência na cidade de 

Guanambi. 
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organizava em sua residência. Relata D. Dete
15

 (2012): “Mãe Filó, que é bisavó de Messias, 

meu esposo, contava que Sá Bonifaça era cumadre dela, ela falava dessa Sá Bonifaça, disse 

que lavavam roupas juntas, ela era uma mulher negra, trabalhadeira e gostava de fazer festa”.  

 Na esteira dos depoimentos sobre a existência de Sá Bonifaça, D. Helena Amaral
16

 

afirma que:  

 

Era gente que chegava aqui, a família dela chegou aqui, foi chegando e foi ficando, 

ela era uma senhora, já era uma velha. Eram pessoas muito pobres, mas que tinham 

a alegria de viver, né! A seca castigava muito, mas eles, incensavam a vida deles em 

cima dessa alegria, dançando e cantando, não só o Vai de Virá, mas outras danças 

também, como é o caso do samba da umbigada, rezavam as ladainhas, os benditos, 

rezavam nos cruzeiros, pedindo chuva. As pessoas que tinham dinheiro moravam 

nas fazendas, mas os que moravam na vila eram muito pobres, eles se reuniam para 

poder divertir (D. Helena Amaral).      

 

De acordo com os relatos de D. Helena Amaral e de D. Dete, essas apresentações do Vai 

de Virá, assim como outras manifestações que eram muito comuns naquela época, faziam 

parte dos momentos de diversão e de socialização dos moradores da Vila. Dessa forma, os 

registros nos levam a afirmar que a presença do Vai de Virá foi primeiro na Vila Beija-Flor, 

mas, com o desenvolvimento da Vila, essa manifestação foi levada para a comunidade da 

Tabua Grande, tornando-se uma tradição do povo dessa comunidade. 

Esses relatos nos apresentam a Vila do Beija-Flor, formada por indivíduos variados que 

se reuniam e compartilhavam momentos de sociabilidade e diversão. A memória social dessas 

mulheres refere-se a Sá Bonifaça como a propagadora dos momentos festivos da Vila e 

iniciadora das primeiras manifestações do samba de roda, especialmente, do Vai de Virá. A 

partir desses encontros, de pessoas vindas de outras regiões, com saberes e fazeres diferentes 

é que surgem as tradições culturais de Guanambi. A singularidade do samba do Vai de Virá é 

uma característica peculiar dessa região, como podemos constatar na fala de D. Nice, que faz 

referência ao livro Leocádia como único registro histórico do Vai de Virá: 

 

E nesse livro de Leocádia registra um passado de Guanambi quando era Beija-flor, 

existe a figura das mulheres, né, das mulheres que dançavam o Vai de Virá 

mostrando até onde elas moravam, o traçado da cidade, da cidade não, da Vila do 

Beija-Flor. Então a importância desse livro está aí, ali não começou o Vai de Virá 

porque ele já existia. Então o Vai de Virá a gente vai se encontrar com a origem. 

Olha, eu já busquei em vários pontos do Brasil, no Ceará, em Pernambuco, em 

vários pontos do Brasil onde tem um folclore parecido com o nosso e não encontro 

o Vai de Virá. No entanto é, existem danças que são um pouco parecidas, que 

                                                 
15

 Gildete Nascimento, professora aposentada, faz parte da Fundação Joaquim Dias Guimarães, defensora da 

Cultura local e participa das rodas do Vai de Virá. 
16

 Helena Amaral, professora aposentada e atual Coordenadora da DIREC 30 – Guanambi. Entrevistada pela 

autora em 28/03/2012, na sede da DIREC 30 em Guanambi. 
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parecem o samba de roda, o Vai de Virá, parece um samba de roda e isso é típico, 

aqui da Bahia é. A Bahia é dona do samba de roda e ele foi trazida do litoral para o 

sertão, tudo que tem em Guanambi foi penetrando do litoral para o sertão ou então 

vindo do som através do São Francisco até chegar no sertão, então o Vai de Virá. 

Eu criança, eu vi o Vai de Virá e me encantei e sempre eu encantava com as 

histórias que contava de Guanambi. (...) O Vai de Virá é uma dança típica daquela 

região, se perguntar com quem eles aprenderam, eles vão dizer: foi com a nossa vó, 

os avós. (D. Nice). 

 

A tradição do Vai de Virá mantêm uma relação próxima com a história do município, 

tornando-se até mesmo impossível relatá-la separadamente, sendo considerada uma tradição 

antiga, embora outras tradições tenham sido agregadas às práticas culturais do município e 

que fazem parte da história mais recente. Segundo Hobsbawm (2008), “muitas vezes, 

tradições que parecem ou são consideradas antigas são bastante recentes, quando não são 

inventadas” (2008, p. 9). A prática regular dessas tradições e a invenção de novas 

favoreceram para que estas fizessem parte da vida comum da população.  A respeito do 

conceito de tradições inventadas, Hobsbawm (2008) afirma: 

 

O termo “tradição inventada” é utilizado no sentido amplo, mas nunca indefinido. 

Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, construídas e formalmente 

institucionalizadas, quanto as que surgem de maneira mais difícil de localizar num 

período limitado e de determinado tempo – às vezes coisa de poucos anos apenas – e 

se estabeleceram com enorme rapidez (HOBSBAWM 2008, p. 9). 

 

De fato, o processo dinâmico em que se deu o início da formação da cidade de 

Guanambi, possibilitou que pessoas de diversos lugares se mudassem para o município, 

fazendo com que as tradições já praticadas pelos moradores fossem somadas a outras, 

permitindo nesse sentido um processo intercultural.  Isso nos permite entender a diversidade 

cultural presente em Guanambi e as variações que existem em relação aos costumes, aos 

modos de vida dos moradores que habitam neste município. 

Além da tradição do Vai de Virá, outras danças populares também ganharam destaque 

no município de Guanambi, como a marujada, o samba de roda, que é praticado em algumas 

comunidades da zona rural, o reisado, as cantigas populares, as cantigas das lavadeiras, a 

dança do coco, as quadrilhas, pau-de-fita, entre outras tradições. Os batuques, as rodas e as 

danças fizeram parte da vida e da história da cidade, constituíndo um patrimônio material e 

imaterial do município. 

De acordo com a Fundação Cultural Palmares
17

, no município de Guanambi não há 

registros sobre comunidades quilombolas, entretanto Guanambi está situada entre os 

                                                 
17

 http://www.palmares.gov.br/ acesso em 27/04/2012. 

http://www.palmares.gov.br/
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municípios de Caetité e Palmas de Monte Alto, e esses municípios apresentam registros de 

comunidades quilombolas, o que comprova a presença de negros nessa região.   

Na evidência de Erivaldo Fagundes Neves (2000),  

 

Os 26 livros de notas de Caetité, de 1840 a 1879, disponíveis no Arquivo Público do 

Estado da Bahia, registram 1.233 escrituras de escravos e 686 cartas de liberdade 

série documental adequada à metodologia de estudos demográficos. A distribuição 

desses registros comerciais por décadas – até sem se considerar o número de 

escravos comercializados e alforriados, muito superior, porque vários escrituras e 

cartas de liberdade correspondem a diversos cativos, havendo casos de dezenas – 

indica a dimensão desse intercâmbio e o declinio de escravidão no sertão da Bahia, 

entre 1870 e 1879, quando se extinguia gradualmente o trabalho compulsório no 

Brasil (NEVES, 2000, p. 98 – 99).   

 

Com base nas informações citadas acima, a existência de escravidão e do tráfíco 

interprovincial de escravos, nas regiões do Médio São Francisco, do Alto Sertão da Bahia, o 

Sertão do Norte de Minas Gerais e do Sertão da Ressaca
18

, possibilitou conexões econômicas 

e culturais entre as regiões. Assim, as práticas culturais da comunidade de Tabua Grande, em 

Guanambi, abrigaram elementos das tradições africanas, herdadas e reinventadas nos 

territórios sertanejos.  

Segundo D. Nice, em relação à origem da dança, “(...) tudo indica que foi a forma 

encontrada pelos escravos para comporem seus folguedos, imitando o Vira, dança portuguesa, 

usada nos salões pela classe mais nobre”. E D. Nice acrescenta que “o município de 

Guanambi abrigou moradores de famílias portuguesas, como o fazendeiro Joaquim Dias 

Guimarães”. Percebemos, nas palavras de Dona Nice, a alegria e a euforia contagiantes 

despertadas nas pessoas ao assistirem à apresentação do Vai de Virá: (...) os nossos ouvidos se 

deleitam com versos tão puros e ingênuos, geralmente baseados na simplicidade e nos tipos 

de trabalho ou de vida do nosso trabalhador rural. É difícil assistir ao Vai de Virá sem 

querer dele participar!. (D. Nice).  D. Nice se emociona ao falar sobre o Vai de Virá, busca 

em seu vocabulário palavras doces e serenas para falar sobre essa dança.  

 Acredita D. Nice que o Vai de Virá tenha alguma influência do Vira de Portugal. 

Entretanto, nos relatos dos moradores da Tabua Grande, não há nenhuma referência a essa 

manifestação portuguesa, e muito menos uma preocupação com a origem da dança. Quando 

questionados sobre a origem do Vai de Virá, eles respondem: “(...) Quando nasceu, eu não sei, 

não, mas desde menino que eu acompanho o povo, com minha mãe, vó, tio... estamos aí”
19

. 

                                                 
18

 Cf: IVO, 2012, NEVES, 2002; PIRES, 2003, MIRANDA, 2011. 
19

 Relato do Senhor Wilson Abrantes, para a Revista Bahia de Todos os Cantos (Março, 2010 p.32). 
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Essa fala é recorrente em todos os integrantes do grupo, que afirmam ter aprendido com os 

mais velhos, constituindo uma tradição passada de pai para filho.  

Portanto, fica evidente para o Sr. Wilson que o Vai de Virá é transmitido de uma 

geração a outra sem uma preocupação com a noção de tempo linear ocidental. O tempo dessas 

comunidades difere do tempo cronológico e se insere em uma dinâmica própria do grupo. 

Segundo Oliveira, “essa concepção de tempo é dinâmica e funciona como uma esteira que se 

move, como já dissemos de frente para trás – no sentido inverso atribuído pelos ocidentais” 

(2006, p. 50). É um tempo que vai se reafirmando de forma ativa, dando significado e sentido 

aos acontecimentos. 

Segundo D. Maria
20

, sambista do Vai de Virá, a “batucada” era feita com lata de 

querosene vazia. Juntamente com a lata, usa-se uma caixa de percussão como instrumento 

indispensável para garantir a folia da roda.  

Para D. Dete, o Vai de Virá é um samba de roda tradicional da região, que sempre foi 

apresentado na cidade de Guanambi e na comunidade de Tabua Grande.  Afirma que essa 

prática deveria ser assumida pela nova geração, pois “não tem outro samba de roda que se 

identifique com o da Tabua Grande”. 

De acordo com Sandroni, “o samba de roda é uma manifestação musical, coreográfica, 

poética e festiva presente em todo o estado da Bahia, mas muito particularmente na região do 

Recôncavo” (2004, p.23). Esta expressão “samba de roda” referencia as características 

encontradas em sua performance, acompanhadas de um repertório musical e coreográfico: 

disposição dos participantes em círculo ou, como é bem conhecido, em roda, daí o nome do 

samba. Pode acontecer a qualquer dia, hora e lugar a roda, que identifica esse gênero musical, 

circulando no seu interior características distintas.  

No entanto, apesar de estar intimamente ligado às tradições dos afro-descendentes, 

especificamente da região do Recôncavo e de Salvador, o samba de roda também é 

identificado nos sertões da Bahia, configurando-se, assim, numa rica expressão cultural 

sertaneja. A microrregião de Guanambi possui peculiaridades geográficas, climáticas, 

econômicas, sociais e culturais que apresentam diferenças em relação ao modo de viver do 

Recôncavo, de Salvador e da região litorânea da Bahia. As diferenças estão presentes nos 

hábitos alimentares, na religiosidade, nas festas, na organização da cidade, nos 

comportamentos e até nos modos de se vestir, dentre outros.  

                                                 
20

 Maria Rodrigues dos Santos, uma Senhora de 62 anos, integrante do grupo.  
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Essas características do Alto Sertão Baiano diferem da região do Recôncavo e de 

Salvador. A população mais antiga do município de Guanambi traz nos modos de vida poucas 

influências visíveis dos aspectos de outras culturas baianas, como as típicas da capital e do 

Recôncavo. Mesmo com a divulgação dos modos baianos através do carnaval e do discurso 

antigo da baianidade, são visíveis as diferenças entre o litoral e os sertões.   

Por outro lado, ou do outro lado da fronteira, o Alto Sertão Baiano se aproxima da 

região do Norte de Minas Gerais. Assim como a Bahia, Minas Gerais apresenta diferenças 

regionais. Guimarães Rosa, tendo conhecimento de sua pluralidade, o definiu como o 

território que abriga vários territórios, “se ajunta de tudo”, pois “Minas Gerais é muitas. São, 

pelo menos, várias Minas” (ROSA, 2001, p. 343). O discurso da mineiridade, elaborado por 

intelectuais e elevando-se ao imaginário social, aponta características da população mineira 

que se fazem presentes em personagens populares das redes televisivas nacionais, como o 

“Nérson da Capitinga”, “Filomena”, além de personagens das telenovelas brasileiras que 

carregam traços característicos de uma cultura, com o linguajar característico, a culinária, as 

estórias, a religiosidade e os causos, que direcionam o nosso olhar para o estado das grandes 

minas de ouro, dos extensos gerais, da política, da solidariedade, das muitas igrejas, como nos 

são apresentadas por Souza:  

 

As particularidades do ser mineiro estão intimamente ligadas a sua formação 

histórica como área de exploração colonial. A predominância da fé católica se 

relaciona ao costume de construir igrejas suntuosas que demonstrassem a riqueza da 

vila onde era estabelecida. A comida marcante e reconhecida dentro e fora do país 

traz o cheiro do fogão a lenha e do pão de queijo, resquícios da produção leiteira e 

dos caminhos traçados pelos tropeiros durante suas viagens (SOUZA et al., 2011).    

 

 A cultura mineira traz muitas faces, mas aqui voltaremos o nosso olhar para a região 

do Norte de Minas ou dos sertões
21

, que, pela proximidade dos territórios, apresenta 

características físicas e simbólicas semelhantes às da microrregião de Guanambi. Segundo 

Costa (2002), o Norte de Minas é uma região excluída do discurso de mineiridade, por ser 

posicionada, tanto geograficamente, quanto em aspectos econômicos, sociais e culturais, 

distanciada do centro mineiro. Dada a proximidade das regiões, surge o “baianeiro”. Ainda de 

acordo com Costa, “o território e a identidade do baianeiro são empurrados para as margens 

                                                 
21

 Segundo Janaína Amado, os portugueses já utilizavam a palavra “sertão” ou “certão”para designar áreas em 

Portugal, distantes de Lisboa. No Brasil, segundo Amado (1995), o sertão foi se transformando com o conceito 

português, como o processo de colonização deu-se pelo litoral, formando as primeiras cidades (Salvador e Rio de 

Janeiro), ficando o oposto ao litoral os “sertões”. Assim, o sertão era sempre o outro, o longe. No entanto, o 

Sertão configurou uma perspectiva dual, contendo, em seu interior, uma virtualidade: a da inversão (AMADO, 

1995, p. 150).       
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do sistema social que os engloba” (2002, p. 58). Os baianeiros são indivíduos que carregam 

semelhanças geográficas, econômicas e culturais como as do Norte mineiro, semelhanças que 

podem ser identificadas através dos hábitos alimentares, como o ximango
22

 e a xiringa, a 

paixão pelo churrasco e pela carne de sol, pelo coentro, pela pimenta e pelo pequi. Essas 

paridades saem do fogão a lenha e se estendem para as poucas chuvas e os longos períodos de 

seca, os aspectos da religiosidade, a devoção aos santos e as penitências, entre outras. As 

semelhanças revelam a convergência cultural na fronteira entre a Bahia e Minas, evidenciando 

o compartilhamento nos modos de vida, nos costumes, nos fazeres, nos saberes e sabores, 

onde as práticas culturais se negociam e resistem às mudanças provocadas pelo processo da 

globalização. Segundo Nunes, “muitas das perpetuações alimentares desses povos, como o 

arroz com pequi e a carne de sol, são, também, tentativas de manutenções das raízes locais” 

(2009, p. 93-94). 

Para compreendermos a região
23

 de Guanambi, faz-se necessário lançarmos mão de 

uma noção de fronteira. Nos territórios de fronteiras, são marcantes as diferenças e as 

conexões culturais que foram construídas e que permitiram o surgimento de novos e 

diferentes sujeitos que são identificados como “sujeitos de fronteiras”. Segundo Louro (2004), 

os sujeitos de fronteiras são sujeitos que trazem em seus corpos as marcas e que se inscrevem 

nos dois lados, e que acabam confundindo quem os encontra, não se deixam fixar. E 

acrescenta:  

 

Fronteiras são feitas para dividir e separar, mas é preciso lembrar que elas também 

são locais de relação ou de encontro. Constituem-se em região propícia à mélange e 

à mistura, ao embaralhamento dos sotaques, das marcas e dos hábitos distintivos de 

cada um dos lados (LOURO, 2004, p. 208). 

 

Assim, viver ou cruzar um território de fronteira é constatar a presença do simbolismo 

e de significados culturais que marcam a vida dos moradores, mas também de quem convive 

com esses sujeitos. A região de fronteira nos apresenta características de um território de 

transição, destacando suas semelhanças e diferenças, bem como nos seus diversos consensos e 

divergências, “os embates de fronteira acerca da diferença cultural têm tanta possibilidade de 

                                                 
22

  O ximango é próprio da microrregião de Guanambi e do Norte de Minas. Não se sabe ao certo sua origem, 

conhecido como parente do pão de queijo, por conta do sabor e da aparência, feito com polvilho e ovos; 

enquanto o pão de queijo é marcado pelo queijo, o ximango é marcado pelos ovos de galinha caipira (NUNES, 

2009). O ximango é um retrato da semelhança entre a cultura de Guanambi e a do Norte de Minas. 
23

 O termo região aqui é usado não apenas se referindo a um conjunto de pessoas ou características geográficas 

de um lugar, mas como nos lembra Albuquerque Júnior (2007), pensar a região não a partir de conflitos e 

divisões, mas pensar também, a partir dos aspectos históricos, do regionalismo, do embate de ideias, símbolos, 

imagens, das definições e descrições do que seja cada região e a sua população.  
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serem consensuais quanto conflituosas” (BHABHA, 2010, p. 21). Ainda sobre o viver na 

fronteira, Louro (2004) aponta como viver a ambiguidade do “entre - lugar”, e sobre isso, 

Bhabha (2010) destaca que esses “entre - lugares” fornecem o terreno para a elaboração de 

estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de 

identidade” (2010, p. 20). Para Bhabha, viver em fronteira é situar-se no “entre - lugar” e 

viver no deslocamento, no espaço das relações complexas, onde as diferenças surgem em 

meio ao processo de deslocamento. E é nesse espaço de complexidade que os laços culturais 

vão se firmando e, muitas das vezes, as diferenças se camuflam e já não se sabe mais o que é 

daqui e de lá ou o cá e lá. Mas, Bhabha aponta que “É na emergência dos interstícios – a 

sobreposição e o deslocamento de domínios da diferença – que as experiências intersubjetivas 

e coletivas da nação [nationness], o interesse comunitário ou o valor cultural são negociados” 

(2010, p. 20).  

Nesse sentido, o espaço de negociação (entre – lugar), apontado por Bhabha, onde os 

sujeitos são formados a partir das diferenças ou partes das diferenças, forma os sujeitos 

fragmentados, sujeitos que se identificam com os dois lugares. São os sujeitos que vivem se 

deslocando no entre-lugar.  

Embora em outros tempos a fronteira fosse compreendida como o lugar de 

contrabando, expropriação, mortes e conflitos, dentro de uma compreensão voltada para os 

processos sociais, a fronteira assume um lugar importante, o lugar das articulações sociais e 

culturais, de diferentes processos de territorialização e de ocupação que permitem o 

surgimento de múltiplas identidades, mas, também, de diferenças culturais.  

Para Costa, as diferenças sociais presentes nos territórios de fronteira acontecem 

sempre em processo de imposição, onde a minoria vive isolada dos grandes centros, mas 

sempre buscando o direito de se expressar. 

 

As diferenças culturais surgem em meio a processos de deslocamentos e disjunção 

que não totalizam a experiência e que podem ser compreendidas com o auxílio de 

histórias de migração, de narrativas de diáspora e de deslocamentos sociais de 

camponeses e aborígenes (COSTA, 2002, p. 57). 

 

É nesse espaço de diferenças sociais e culturais, situado no entre-lugar, que o 

município de Guanambi está inserido. À margem do centro da Bahia e fazendo fronteira com 

a margem da região Norte do centro de Minas Gerais, ora se deslocando para os modos de 

vida, os sabores, as danças, as tradições, as músicas da Bahia e ora se deslocando para os 

sotaques, costumes, temperos, saberes e sabores de Minas Gerais. Nesse espaço, também, se 
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compartilham os traços culturais, históricos e sociais que constituem a memória coletiva e 

individual dos sertões
24

. Assim, a história e a tradição do Vai de Virá foram sendo 

constituídas através de uma interligação das culturas baiana e mineira, como parte de um 

lugar singular e plural onde as múltiplas relações sociais, culturais, históricas, econômicas e 

políticas se imbricam e unem diferentes modos de vida que fazem do sertão o lugar dos 

sertões.   

Nesse sentido, são vários os sertões que existem no meio do sertão, consequentemente, 

constituem os modos de vida que caracterizam cada lugar e surgem como sinais de explicação 

desse lugar. No campo das tradições populares, dos sertões, muitas ainda são invisíveis, como 

o exemplo do próprio Vai de Virá. Através do nosso estudo buscamos dar visibilidade a essa 

tradição cultural da comunidade de Tabua Grande.  

 

 

2.1  “O sol entrou, escureceu, samba, morena, que o tempo é seu” - Lembranças de 

um tempo festivo do Vai de Virá 

 

As imagens do mundo real ou do contexto social são registradas e conservadas na 

memória e são formadas a partir das vivências no meio natural ou sociocultural. A memória 

de um povo é formada a partir dessas experiências com a realidade, pois é um processo de 

construção que se dá no campo da cultura. Assim, o conceito de cultura entendido aqui não se 

refere apenas aos costumes, cultos e produção humana, mas aos significados através dos quais 

os grupos dão formas e sentidos às suas experiências.  

Dessa forma, os aspectos culturais do Vai de Virá foram sendo aprendidos e 

apropriados pela comunidade de Tabua Grande, passando a ser uma prática comum entre os 

moradores, manifestada nos modos de vida, na organização do grupo, nas relações sociais, 

culturais, econômicas e políticas da comunidade. Constitui-se em uma dança apreciada por 

todos; homens, mulheres e crianças e, consequentemente, torna-se uma tradição da 

comunidade. Os componentes do grupo costumam apresentar-se na região e principalmente 

em Guanambi, nos festejos de comemoração do aniversário da cidade, em escolas, na 

Universidade (UNEB – Campus XII), no Centro de Cultura e em outros eventos culturais. 

Dessa forma, esses espaços servem de socialização dos indivíduos da comunidade de Tabua 

Grande e, também, como (re)significação da tradição popular. 

                                                 
24

 Limitamos apenas a região de nosso estudo, e não o sertão compreendido em sua totalidade nacional. 
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Foto 02: Vai de Virá na Comunidade de Tabua Grande, (1988). 

Fonte: BRITO, Celito. 

 

 

A imagem nos apresenta um momento de encontro de gerações. É uma fotografia que 

reproduz o cenário real do Vai de Virá da comunidade de Tabua Grande, onde, na roda e no 

seu entorno, podemos observar a presença de crianças, jovens, adultos e idosos. Mesmo os 

que não participaram da roda estão inseridos no processo de construção e manutenção dessa 

tradição. Podemos observar, através dessa imagem, o momento de encontro, que transmite a 

alegria e a descontração de todos aqueles que compõem o grupo. Segundo Flusser, “imagens 

são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos casos, algo que se encontra lá 

fora no espaço e no tempo” (1985, p.7). A imagem, ou seja, a representação de um objeto ou 

de um ser, obtida através de uma fotográfia é também um meio de comunicação e de 

representação do mundo de significados que faz parte do contexto sociocultural de um grupo 

ou de uma sociedade. 

O que conseguimos nesta pesquisa são partes de discursos dos integrantes do 

movimento, uma vez que a memória social do Vai de Virá vai sendo construída através de 

fragmentos e fatos contados, pois não há uma narrativa e um estudo mais detalhado dessa 

tradição no município. 

Nesse sentido, D. Nice, nas suas lembranças sobre o Vai de Virá, menciona: “a beleza 

da dança está na sua originalidade. O linguajar folclórico não deve ser corrigido, pois são as 

raízes de uma cidade que começou na simplicidade e hoje se notabiliza, sobretudo, pela sua 

simpatia”.  As letras das músicas do Vai de Virá falam de coisas do mundo rural, colheitas de 
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frutas, bichos como o teiú, o cuidar dos animais, águas, rios entre outras atividades que fazem 

parte do cotidiano da comunidade: 

 

Virou, virou, vai de virá 

Eu também sei virá, vai de virá 

  

Ó quem chegou aqui 

Vai virando (bis) 

 

Lajedo bom de cabrito vadiá 

Lajedo bom de cabrito vadiá 

 

Apanha, apanha, apanha as muié (bis) 

Apanha a laranja no chão se quiser 

 

Arriba a saia, muié 

Não deixa a saia moiá 

A saia custa dinheiro 

Dinheiro custa ganhar 

 

Pau-pereira 

Ô pau de pinião 

Todo pau fulora e dá 

Só o pau-pereira não 

O ri ta cheio, piau (bis) 

Passa por riba do pau, piau 

 

Já vou embora (bis) 

Não vai não...
25

 

 

Por muito tempo, o Vai de Virá participou dos festejos em comemoração ao padroeiro 

da cidade – Santo Antônio. Durante a realização da Trezena em preparação ao dia do santo 

(13 de junho), era de costume, como ainda hoje é, ter um convidado responsável pela noite na 

homenagem ao santo; e logo após a celebração da Trezena, ali mesmo na praça da igreja, em 

um palco ou no próprio espaço da praça, iniciavam as homenagens. Nesse espaço, o Vai de 

Virá também prestava a sua homenagem nas datas comemorativas aos festejos do santo, 

tradição que, com o passar do tempo, deixou de ser realizada pelo grupo. Assim, não há uma 

explicação a respeito da suspensão das apresentações do Vai de Virá nos festejos a Santo 

Antônio.  Segundo os entrevistados, depois da morte de alguns integrantes e da mudança de 

outros para a cidade, o grupo enfraqueceu e não saiu mais para homenagear o santo. As 

                                                 
25

 Esta letra foi encontrada em uma caixa de coisas antigas, junto com o acervo bibliográfico da biblioteca 

municipal de Guanambi. A letra da música estava em um papel bem amarelado, datilografada e sem nenhuma 

referência. 



40 

 

 

apresentações diminuíram, e hoje é muito rara uma encenação do Vai de Virá na cidade de 

Guanambi e na comunidade Tabua Grande, o que é feito, conforme D. Maria, “... só quando a 

Fundação, ou alguma Escola, ou a Universidade, convidam para uma comemoração especial 

da cidade ou da região”, ficando sob a responsabilidade da entidade organizadora do evento a 

disponibilização do transporte e da alimentação para o grupo.   

       

 
Foto 03: O Vai de Virá no cortejo da festa do Padroeiro da cidade – Santo Antônio (S/D)  

Fonte: LÉLIS, José Carlos. 

 

Ao analisarmos o espaço da festa de Santo Antônio como cenário de apresentação do 

Vai de Virá, encontramos outra explicação para o desaparecimento dessa manifestação. O 

estudo de Santos e Pereira (2005) afirma que a chegada dos padres italianos à paróquia de 

Guanambi provocou modificações na organização dos festejos, de forma que valorizassem 

apenas os aspectos religiosos da Igreja Católica. Dessa forma, é sinalizada a inibição do 

samba do Vai de Virá em prestar homenagem ao Santo, uma vez que eram vistos como um 

elemento profano.     

No entanto, nos costumes da cultura popular e da religiosidade no Brasil, podemos 

perceber a presença do sagrado e do profano no cotidiano do povo, mesmo com a imposição 

dos dogmas da Igreja Católica. Na visão de Bakhtim (2010), a dualidade do sagrado e profano 

do mundo já fazia parte da vida humana desde os seus primórdios. As celebrações de caráter 

religioso-profano acontecem em situações alegres e festivas, buscando sempre homenagear as 

personagens sacras da igreja, como na folia dos santos reis, nas procissões, festas do divino, 
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festas do padroeiro, entre outras. Nas festividades de caráter profano, a diversão, a alegria e o 

entretenimento fazem parte do ensejo das comemorações e são usados como atrativos para 

envolver os participantes e mantê-los durante a realização do evento.  

Em relação à presença do sagrado e do profano nas festividades tradicionais, Del 

Priore (2000) destaca as festas da Colônia de caráter religioso; aconteciam sob o olhar da 

Igreja e do Estado, mas, junto aos aspectos religiosos, elas eram, também, tentativas de 

diminuir as tensões e conflitos inerentes às diferenças étnicas e sociais. A iniciativa “nascia 

justamente das diferenças culturais, da participação de múltiplos atores anônimos, do 

barulhento uso de ritmos e danças – o riso crítico, jocoso e farsesco da cultura popular no 

interior dessa mesma festa” (DEL PRIORE, 2000, p. 15), como se no interior da festa 

religiosa existisse a presença do sagrado e do profano e vice-versa. 

Isso não foi diferente em Guanambi. Por muito tempo a prática religiosa (festejos de 

Santo Antônio) dividiu o mesmo espaço com as práticas profanas. Segundo Santos e Pereira 

(2005),  

 

Os aspectos profanos desta festa – quermesses com suas barracas de jogos, a cigana, 

o forró, danças folclóricas, leilões e bebidas – foram aos poucos sendo excluídos. 

Isto ocorreu devido à grande influência da Igreja católica através dos padres 

italianos, que viam naquelas práticas, atitudes que não condizem com a crença e 

devoção ao santo, o religioso não deve misturar com as práticas profanas, as coisas 

mundanas (SANTOS & PEREIRA, 2005, p. 48). 

 

Atualmente, ainda acontece a devoção a Santo Antônio e a tradição dos festejos, mas a 

forma de realização sofreu algumas mudanças em relação às festas do passado. Aboliram a 

parte profana da festa, deram predominância aos aspectos religiosos, com isso não queremos 

dizer que extinguiram totalmente os aspectos profanos da festa. A presença dos padres 

italianos contribuiu com as mudanças ocorridas na festa. A paróquia de Santo Antônio por 

muitos anos recebeu esses padres; com a carência de padres brasileiros, eles vinham da Itália 

em missões. Os padres italianos permaneceram na paróquia de Santo Antônio até junho de 

2007
26

, a partir daí os padres brasileiros assumiram os trabalhos paroquianos, mas a formação 

destes perpassou pelos rigores da educação religiosa europeia, pois muitos conviveram com 

os padres italianos por muitos anos. Atualmente, a paróquia de Santo Antônio dispõe de dois 

padres brasileiros (os dois da região do Alto Sertão baiano); quando interrogados sobre a 

participação do Vai de Virá na festa do padroeiro, eles não souberam responder, “eu sei que 

eles apresentaram, mas não sei por que deixaram de apresentar não. Também, sabia dessa 

                                                 
26

 Informação fornecida na secretaria da Paróquia de Santo Antônio em Guanambi. 
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manifestação, mas nem conheço, não sei como é que eles dançam não” (Pe: Cleunídio
27

, 

2012).  Em visita à paróquia, não encontramos nenhuma documentação histórica que fizesse 

referência à participação do Vai de Virá na festa de Santo Antônio, além, é claro, das 

fotografias que acompanham o nosso trabalho.  

 

 
Foto 04 – Apresentação durante os festejos do padroeiro, (S/D). 

Fonte: LÉLIS, José Carlos. 

 

As festas de Guanambi carregam em si um caráter religioso e profano, pois estão 

relacionadas com as tradições e a religiosidade do município, como os festejos a Santo 

Antônio, padroeiro da cidade, São João, São Pedro, Santos Reis, Queimadas de Judas, além 

de outras festas como o Abraço da Cidade, as Vaquejadas, as Cavalgadas, que aparecem como 

festas tradicionais do município. Desde o surgimento da Vila de Beija-Flor, que os primeiros 

habitantes já se reuniam com o espírito festivo. As reuniões marcavam os períodos de festas 

da vila, e muitas dessas festas acontecem até hoje, como a festa ao Padroeiro Santo Antônio, 

mesmo apresentando mudanças na sua realização; a sua origem deu início à cidade. Assim, o 

ato de festejar faz parte das tradições e da história de Guanambi, as festas populares 

demarcam os encontros das gerações, como também o cenário das manifestações culturais que 

perpassam pelo campo da música, da poesia, das artes plásticas, do cordel, da literatura 

sertaneja, entre outras.  

                                                 
27

 Cleonídio Alves da Silva – Pároco. Entrevistado em 15/03/2012.  
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Nesse espaço de festividade é que as apresentações do Vai de Virá foram se 

configurando e se reconfigurando como uma manifestação cultural do município. Mesmo não 

sendo uma festa, o Vai de Virá surge nesse espaço, e das festas da Vila Beija-Flor até as festas 

na cidade de Guanambi, essa tradição foi se inventando e se reinventando, através da memória 

individual e coletiva. É durante a realização da festa que acontecem os encontros dos amigos, 

as lembranças, os significados, e se reavivam os valores e crenças. Podemos também apontar 

a tradição do Vai de Virá do município de Guanambi como um mecanismo integrador e 

identitário, mesmo que as apresentações hoje aconteçam em poucos momentos ou quase não 

aconteçam. Os valores, as crenças, as lembranças e as saudades fazem parte das experiências 

culturais da vida social e imaginária do município e, principalmente, dos seus participantes 

que mantêm viva em suas memórias a prática dessa manifestação. 

Portanto, as festividades do Vai de Virá em Guanambi ocuparam um espaço de 

encontro, de memória, que oportuniza à comunidade reviver a tradição, além de oportunizar, 

também, ao grupo participante sair do anonimato local e tornar-se conhecido na comunidade 

guanambiense, embora a manutenção dessa tradição que hoje ocorre passe a ser inserida em 

um novo contexto de festa dentro do processo de modernidade, sofrendo variações no ritual, 

na música, na dança e nos estilos de cantoria, que são reflexos das mudanças que ocorrem no 

centro das estruturas sociais. Dessa forma, a tradição, a todo o momento, sofre alterações, sem 

que se perca o fundamento festivo, lúdico e alegre, responsável pelo seu caráter identitário. É 

possível afirmar que a comunidade de Tabua Grande se constitui como um lugar que serve de 

encontro e abrigo da tradição do Vai de Virá e de outras práticas festivas, assim como 

Guanambi, que, além das festas tradicionais, abriga as festividades que trazem em seus 

contornos aspectos da modernidade. 

Segundo Albuquerque Júnior, “as tradições são sempre feitas por grupos humanos 

numa determinada época. Não há algo tradicional desde sempre e nada do que é tradicional 

está isento de modificações, de transformações” (2007, p. 16).  As mudanças e transformações 

que vêm ocorrendo no campo cultural permitem enxergar os novos símbolos e significados 

que se formaram e que foram se construindo e se desenhando dentro desses novos territórios. 

Segundo ainda Albuquerque Júnior (2007), o que deve ser preservado é a capacidade de 

mudanças dessas tradições, e possibilitando que elas continuem se transformando, portanto se 

diferindo, se divergindo, se convergindo e se reinventando. 

Além dos festejos religiosos, outros espaços serviram de cenário para as apresentações 

do Vai de Virá, como a festividade em comemoração ao aniversário da cidade (14 de agosto), 
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momento chamado de “Abraço à Cidade”, que representa um “abraço simbólico” e faz parte 

das atividades do calendário cultural do município. Essa atividade é organizada pela Fundação 

Joaquim Dias Guimarães e conta com a presença e participação das Escolas municipais, 

estaduais e privadas, órgãos públicos, empresas, igreja e organizações sociais e políticas de 

um modo geral. O “abraço” é realizado no “Marco zero” da cidade, na Praça Coronel Cajaíba, 

mais conhecida como a Praça da Feira, ocorrendo várias apresentações; e o encontro é 

culminado com um grande abraço simbólico à cidade, quando todos os presentes se dão as 

mãos, formando uma grande corrente, oportunidade em que é executado o Hino oficial de 

Guanambi e, em seguida, os “Parabéns pra você”, assim encerrando-se essa atividade cultural.  

 

 
Foto 05 – Aniversário da cidade – Abraço à cidade (S/N) 

Fonte: LÉLIS, José Carlos. 

 

A memória coletiva é construída por lembranças do passado que ultrapassam a 

individualidade e são compartilhadas socialmente no domínio da vida comum.  O imaginário 

individual associa-se com o imaginário social e reúne os significados simbólicos de um grupo 

ou de uma sociedade. Essa memória encontra-se ancorada na história individual e vai 

emergindo à medida que são feitas as ligações e as relações do que é manifestado nas 

lembranças de um povo ou de um grupo. Para Le Goff, “a memória, onde cresce a história, 

que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. 

Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para libertação e não para a 



45 

 

 

servidão dos homens” (2003, p.471). A memória é o caminho pelo qual retornamos, 

desenhando a história.  

De acordo com Montenegro, a memória vai sendo construída “a partir dos 

acontecimentos e dos fatos que também se transformam em elementos fundantes da história” 

(2007, p. 20). Assim, por meio da memória coletiva, a história do Vai de Virá vai se revelando 

nos primeiros traços do desenho que nos propomos a construir, a partir dos espaços que vão 

surgindo como marco dessa história. Nesse sentido, um outro espaço de apresentação do Vai 

de Virá é a Universidade do Estado da Bahia – Campus XII. Em ocasião de Eventos Culturais 

ou Encontros Acadêmicos (Semana de Educação), o grupo sempre é convidado para se 

apresentar e a presentear os participantes com a dança típica e com características próprias da 

comunidade de Tabua Grande.  

 

 
Foto 06 – Apresentação do Vai de Virá na área interna do Departamento de Educação  

da UNEB – Campus XII, (S/N). 

Fonte: LÉLIS, José Carlos. 

 

As imagens ajudaram a desvendar o caminho percorrido pelo Vai de Virá ao longo de 

suas apresentações no município de Guanambi.  Não bastassem os registros de fotografias e 

de vídeos, contamos ainda com a história oral como recurso que possibilitou o registro da 

memória dos integrantes do Vai de Virá. Esses registros são partes da matéria significante que 

nos envolve. As fotografias, por exemplo, não são simples cópias que retratam o mundo tal 

como ele é em si mesmo. Elas representam uma estratégica ferramenta simbólica, carregada 
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de sentidos e significados capazes de mobilizar o nosso olhar. Assim poderíamos entender a 

manifestação do Vai de Virá.  

 

 

2.2  “Tira a canga do boi carreiro, carreiro carreador” - Traços de um viver rural 

 

O desenho do Vai de Virá vai sendo construído a partir da memória e dos fragmentos 

contados pelos participantes e moradores da Comunidade da Tabua Grande.   

 

(...) Entrevistando velhos trabalhadores e trabalhadoras sobre sua história de vida, 

procuramos e/ou mesmo aguardamos que marcas das diversas histórias fossem 

relembradas/narradas. À medida que estas marcas surgiam de conteúdos e formas os 

mais variados é que fomos construindo o quadro histórico. Foi a partir desses 

depoimentos que pudemos compreender, um pouco, quais histórias a população tem, 

de forma consciente, preservadas em sua memória. Por outro lado, é nessa senda que 

se descortinam as diversas histórias, apesar do esforço constante de alguns grupos 

em apresentarem sua versão como verdadeira, única, totalizante (MONTENEGRO, 

2007, p. 15).   

 

A partir do diálogo com a história oral, fomos traçando as linhas do desenho e 

mergulhando nas experiências vividas pelas famílias da Tabua Grande, entendendo os seus 

saberes e fazeres e percebendo como os fatos do passado estão presentes no cotidiano dessa 

comunidade. Os traços do desenho estão sendo encaixados e os riscos que os unem são as 

experiências vivenciadas por esses sujeitos históricos. 

Algumas narrativas orais sugere a construção da comunidade de Tabua Grande, a 

partir da presença de negros e indígenas. D. Maria relata que: 

 

A minha mãe contava que as vó delas, as bisavó delas, foi pegadas no mato, como 

cachorro do mato é, como é que é? mestiça a índia. Era, eu conheci nessa região 

aqui, agora se foi pra outro canto, eu não sei, já conheci aqui. Nós nascemo e 

criemo aqui, o nosso pai também, nasceu e criou aqui. (D. Maria).      

 

Sobre as dinâmicas de mestiçagem, Ivo (2012), nos lembra da singularidade múltipla, 

dos trânsitos e da mobilidade verificados nos sertões, levam a constatação que estes espaços 

eram, “um locus de misturas e trocas também de conhecimentos e hábitos” (2012, p. 33). 

Assim, o movimento de coisas e pessoas apontado por Ivo, revela os sertões como um espaço 

propício para a mestiçagem.  A presença da cultura africana é marcada na comunidade com a 

realização dos batuques, dos sambas e outras expressões culturais. 

No trecho a seguir presenciamos a fala de Sr. Otelino, que traz consigo as lembranças 

do trabalho árduo em tempos passados:  
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O nosso trabaio foi sempre aqui na roça. No início, nóis trabaiava para os outros 

na fazendas, o sirviço era muito pesado. Trabaiava muito pros outros, tinha dia que 

era muito sirviço, ês fazia de tudo pra nóis trabaiá, fazia cerca, roçava, prantava, 

panhava algodão, cuidava do gado. Toda vida eu gostei da roça, se eu sair da roça, 

se for pra eu durar 10 dias, se tirar eu da roça, eu duro 5 dias. A minha luita 

sempre foi aqui, às vezes eu passei ali um tempo (...) Por muito tempo eu não vi o 

sol nascer na minha casa, eu saía daqui de madrugada, era por volta das 3 ou 4 da 

manhã. Quando o sol saía, já tinha trabaiado muito. (Sr. Otelino). 
 

O relato do Sr. Otelino narra a história de uma vida que se dedicou e se dedica ao 

trabalho pesado e constante da roça. Apesar de Sr. Otelino expressar a dedicação diária e 

incansável ao trabalho, sua história nos mostra o sentido da vida que é encontrado nesse viver 

rural.  Mesmo com as marcas do sofrimento e da exploração do trabalho, é ali, na roça, que 

ele encontra a alegria de continuar vivendo. Lembra, ainda, a exploração dos fazendeiros na 

época em que trabalhava, que exigiam um homem múltiplo que se dedicasse ao trabalho e 

dominasse todas as habilidades de um fazer rural. 

Como era de costume
28

, as terras dos sertões da Bahia sempre estiveram sob o 

domínio de fazendeiros, que dessa forma delegavam às populações pobres as mais variadas 

formas de trabalho, como meação, mão de obra livre e a mão de obra cativa, vaqueiros, 

criadores de gado e trabalho familiar. Nessa dinâmica dos sertões é que o Sr. Otelino se insere 

nos ditames das condições impostas pelo sistema da época.  

Na Tabua Grande e nas comunidades vizinhas, foi identificado, nas falas dos 

moradores, que essas terras pertenciam a fazendeiros, terras que, com o passar do tempo, 

foram se dilatando através de sucessões, compra e venda e/ou doações. Conforme relata o Sr. 

Otelino:  

 

O pai de mãe, ele tinha uma légua de terra, é, era quando saiu as ‘escrituras 

sagrada’ de terra, ele ocupou uma, que foi uma légua de terra em quadro. Nós 

teremos essa escritura véia lá dentro do fórum, lá de Guanambi
29

. Ela está lá 

dentro, e era aqui ó... Ele comprou por um mirréis de terra na época, custava um 

mirréis, era uma légua em quadra. Aí o filho da minha vó, que era irmão da minha 

mãe, era um sozim, e os outros proprietários foi pussiando, neguciando, encostando 

e ês foi deixando, tem muita terra aí, não sei, sei que (...) aí cada um foi fazendo o 

seu documentozim, seu registrozim, pronto, ficou assim! E hoje, se nóis não abrisse 

os ói ficava sem aqui. (Sr. Otelino). 
 

O Sr. Otelino deixa claro em seu relato que houve um encolhimento das terras de sua 

família, restando apenas pequena parte, pois, por falta de documentos, a maioria das terras 

                                                 
28

  De acordo com Neves, 2011. 
29

 Essa informação de Sr. Otelino não foi confirmada, verificamos no cartório de Guanambi e não encontramos 

escrituras da antiga Fazenda Carnaíba de Dentro. O que encontramos foram as escrituras que dão direito de 

posse com data de 16 de Janeiro de 1990, registrando a Fazenda Tabua Grande.  
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foram ocupadas, vendidas e compradas por fazendeiros, por preços bem abaixo do valor do 

mercado. Nas terras da Tabua Grande, os moradores plantam feijão, milho, melancia, maxixe, 

feijão-de-corda, andu, madioca, abóbora, quiabo, algumas frutas da região e palma. A palma é 

utilizada como ração para o gado no longo período de seca. Parte do que é produzido fica 

destinado para atender às necessidades de subsistência da família e a outra parte, os 

moradores costumam levar para vender na feira de Guanambi, identificamos alguns 

moradores que possuem barracas na feira livre da cidade.  Além do cultivo da terra, os 

moradores criam galinhas, porcos e gados, que servem para o consumo da família e para a 

comercialização. Segundo a agente de saúde, além das atividades da agricultura, a renda 

familiar é complementada pela aposentadoria e pelos programas do governo – bolsa família
30

, 

por exemplo.  

Com a falta de chuva na região, a agricultura tem enfrentado sérios problemas, 

levando alguns moradores a buscar trabalhos fora da comunidade, principalmente na cidade, 

no período diurno. Os homens vêm desempenhando atividades no comércio, na construção 

civil, como pedreiros e serventes, e as mulheres, como empregadas domésticas. As 

dificuldades apresentadas pela seca têm forçado alguns moradores a deixar a roça e mudar 

para a cidade em busca de melhores condições de vida. Por falta de emprego, muitos jovens 

são obrigados a saírem da comunidade, dirigindo-se para a cidade de Guanambi ou para São 

Paulo.  

O grau de escolaridade é muito baixo, a maioria dos moradores, principalmente os 

mais antigos, não assinam o nome, não foram alfabetizados ou só aprenderam a escrever o 

nome. Todavia, as crianças da comunidade recebem uma formação diferenciada da que 

tiveram os familiares mais antigos. Com a municipalização das escolas e a constituição de 

núcleos de ensino, extinguiram-se os modelos de educação multiseriada nas zonas rurais, 

deslocando as crianças para as escolas de centros urbanos ou núcleos maiores. 

É uma comunidade pobre; a região, além de sofrer com a falta de chuvas, sofre com a 

carência de saneamento básico, a água que abastece as casas vem de poços artesianos ou das 

caixas de água do programa do governo – cisternas. Apesar da proximidade da comunidade 

com a cidade de Guanambi, não identificamos a presença de transporte público, os moradores 

deslocam-se para a cidade a pé, de bicicleta, de moto, carro (algumas famílias que possuem 

carro). Há o transporte escolar do município - o ônibus escolar leva os alunos para estudar em 
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 Implementada no Governo de Luís Inácio Lula da Silva - PBF. 
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escolas e colégios da cidade; tanto os alunos das escolas municipais, quanto os alunos das 

escolas estaduais fazem uso do transporte escolar do município. 

Foi nesse espaço rural que os antigos moradores da comunidade deram segmento às 

atividades do samba Vai de Virá, como uma diversão e um exercício de lazer. É fazendo uma 

ponte entre o passado e o presente que buscaremos elementos que visem a explicar como essa 

manifestação vem se construindo e se desenvolvendo nessa comunidade.   

 

Às veis, assim dia de sábado, as veis nóis fazia uma festinha, ia dançar, tocar violão 

e tal, cantar, a gente saía assim, hoje, nóis vamos pra casa de Fulano fazer 

divertimento lá, vumbora! Aí juntava aqui, a gente ia, chegava lá, a gente ia cantar 

e dançar, tinha veis que manhecia o dia (risos). (Sr. Otelino).     
 

Quando perguntamos sobre o Vai de Virá, os entrevistados expressaram suas 

lembranças e saudades do tempo em que essa manifestação era praticada com mais 

frequência. Segundo os relatos, o Vai de Virá estava presente quase em todas as 

comemorações festivas e nos trabalhos comunitários:  

 

Sempre nos reunia no período da colheita, fazia o mutirão para construção de casa, 

ou pra fazer reforma da casa de algum morador daqui da comunidade, ou no 

trabalho na roça, era sempre em mutirão, abertura de cisterna no período da seca, 

sempre começava com as cantigas de roda, depois começava com o batuque com 

uma lata ou uma bacia, depois que apareceu a caixa, mais de primeiro era só com a 

lata ou a bacia. (Nequinho). 

 

O Vai de Virá esteve sempre associado às atividades do cotidiano dos moradores, 

como nos afazeres do campo, no trabalho da roça, no cuidar das hortas, no caminho para 

buscar água. Qualquer instrumento de trabalho, como uma lata, uma bacia, uma enxada, ou, 

até mesmo, o próprio corpo poderiam ser transformados em objetos de percussão. Isso 

permitiu que as práticas cotidianas da comunidade de Tabua Grande fossem se desenvolvendo 

em meio à musicalidade e à dança, sendo comum, nos intervalos de um trabalho para o outro, 

e mesmo nas horas de descanso, os moradores encontrarem espaços para essas práticas. Assim 

descreve o Sr. Antônio: 

 

Aqui qualquer coisa nóis inventava, aqui, quando ia casar uma moça, que ela era, 

que ela era caçula, aí nóis ia brincar com a panela na cabeça, cheia de bala doce, 

cheia de dinheiro (...) era o quebra-panela. Ai nóis sapateava com aquilo na cabeça 

e o povo ria. Nóis fazia muita estripulia. (Sr. Antônio).  
 

Dessa forma, uma das características do Vai de Virá é a ludicidade. É o espaço da 

alegria, da festividade, de encontro. Sobre esse espaço o Sr. Otelino nos conta: 
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Ocê quer ver uma coisa, é o Judas (...) tinha a queimada de Judas, nóis gritava, 

tinha os caretas, nóis brincava (...) uma vez nóis vistiu de saia e uns de vestido, e aí 

fui pular o Vai de Virá (risos). (Sr. Otelino). 

 

É nesse espaço de diversão e alegria que essas tradições vão sendo inventadas e 

reinventadas como uma atividade espontanêa e cotidiana, simbolizando luta e resistência, 

lazer e socialização entre os moradores de uma comunidade negra rural.  

 

2.2.1 Vivências cotidianas 

 

Narrar as histórias da vida dos moradores da Tabua Grande permite-nos entender seu 

cotidiano, experiências e atividades desempenhadas na comunidade, inteirar-nos do fazer dos 

sujeitos, das casas, dos espaços comunitários, das paisagens, e dos diferentes encontros que 

transmitiram significados. As muitas visitas realizadas a essa comunidade aconteceram aos 

sábados, à tarde, e, consequentemente, as entrevistas foram realizadas durante essas visitas. 

Em comunidades rurais os sábados à tarde são reservados para o descanso em casa, 

principalmente das mulheres, responsáveis pelos afazeres domésticos.  

Durante as visitas, observavamos que os moradores mantinham as casas de portas 

abertas, com pessoas nas portas de suas casas, conversando com os vizinhos, arrumando suas 

casas, visitando as famílias ou, simplesmente, passando pelas estradas. Na comunidade de 

Tabua Grande, o sábado à tarde e também o domingo são dias de muito movimento, dias de 

futebol. Nesses dias, pela manhã, os homens geralmente vão “jogar bola”, e, nesse espaço do 

futebol, ocorre a socialização entre vizinhos, parentes, amigos e visitantes, que já faz parte da 

rotina do grupo.  

Observamos que cada um desenvolve suas atividades dentro do seu espaço, alguns 

cuidando dos animais, molhando hortas, consertando a cerca, varrendo o quintal, lavando 

roupas, colhendo os frutos da plantação, preparando um alimento, outros frequentando os 

bares da vizinhança, mulheres cuidando dos filhos, entre outras atividades. São inúmeras as 

atividades que preenchem o dia a dia, e é nesse vai e vem que as experiências são construídas 

e marcadas pela obrigação na execução dessas tarefas. 

É nesse espaço da comunidade, na condição de homens e mulheres, que os moradores 

procuram exercer suas lutas e coragens, repetindo todos os dias as mesmas funções, mas nem 

por isso perdem a esperança no olhar, a desenvoltura na dança, o molejo do corpo, o sorriso 

no rosto e a coragem de continuar lutando.  
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Tomemos como exemplo o Sr. Otelino Pereira dos Santos, 61 anos, esposo de D. 

Rosamira de Jesus Ribeiro Santos, pai de 6 filhos e trabalhador da comunidade de Tabua 

Grande. Sr. Otelino trabalha na roça, planta mandioca, abóbora, milho, melancia, feijão-de-

corda, cuida dos animais, vende os produtos que sobram da roça na feira de Guanambi e sente 

orgulho em contribuir para o sustento da casa. Além de todas essas atividades 

desempenhadas, ele participa das reuniões da Associação dos Trabalhadores Rurais da Tabua 

Grande, das Cavalgadas que acontecem no município de Guanambi e organiza uma 

Cavalgada em sua propriedade, que acontece uma vez ao ano, sem contar que ele faz questão 

de participar de todas as apresentações do Vai de Virá, sempre bem disposto e otimista. Para 

Sr. Otelino, o seu trabalho e sua dedicação fazem parte do que ele aprendeu com a vida, a 

terra para ele “é o sustento, o lugar sagrado”, o lugar onde ele e seus irmãos foram criados, e 

agora, onde ele cria os seus filhos. E, assim, a tradição permanece na história do lugar. 

Na Tabua Grande as estradas são estreitas, as casas são construídas bem próximas, o 

movimento dos moradores chegando e saindo de suas casas dá um ar de agitação e dinâmica 

na comunidade. A localização estratégica da comunidade é vista como um canal de ligação 

entre as demais comunidades e a cidade de Guanambi. Isso dinamiza e movimenta as 

estradas, permitindo sempre o encontro de pessoas indo e vindo e, naturalmente, a quebra na 

rotina, quando comparada com outras comunidades rurais.            

As casas são espalhadas pela comunidade, separadas umas das outras, de acordo com o 

tamanho da propriedade e da proximidade com os vizinhos, não encontramos formação de 

ruas. A construção de algumas casas bem próximas umas das outras nos remete a visualizar a 

formação de uma rua. Próximo a essas casas, localizam-se o campo de futebol e um prédio 

que serve de sede para a Associação dos Trabalhadores Rurais, fazendo com que esse espaço 

sirva de referência para a comunidade, ou seja, esse espaço faz ligação com outras estradas 

que dão acesso às casas de outros moradores, assim, assume o ponto principal, mesmo sem a 

identificação dos moradores; esse espaço é uma praça, que as demais estradas circundam.  
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Foto 07: Vista panorâmica de algumas casas dos moradores e parte do campo de futebol - Na Fazenda Tabua 

Grande 

Fonte: GOMES, Maiza Messias. 29/04/2012. 

 

Em sua maioria, as casas são pequenas, são construções simples, sem muito conforto. 

Geralmente, obedecem a um modelo padrão, com portas e janelas na frente, poucas divisões 

internas, cobertura de telhas, não são forradas, na maioria possuem piso, e em alguns quartos 

sem portas e banheiros, usam pano (tecido) como cortina, típica de construção rural. A 

existência de móveis baseia-se em sofá, estante com televisão, cadeiras, bancos de madeira, 

mesas, fogão a gás, em algumas casas há geladeiras; nas paredes fotos antigas de familiares, 

imagens de santos, objetos que guardam de lembranças, como relógios que já não funcionam, 

calendários antigos, quadros com paisagens e outros objetos.    

Em comunidades rurais, a simplicidade e a tranquilidade são características marcantes 

na vida dos moradores. O sentar nas portas de casa, andar livremente, passear e brincar pelas 

estradas e pelos quintais, enquanto estão trabalhando ou se dirigindo para executar atividades, 

tornam-se atividades prazerosas e descontraídas, muitas são realizadas em clima de diversão, 

como se eles soubessem aproveitar o tempo e usar esses afazeres como atrativos para o 

cotidiano. Segundo Ivo (2012), práticas culturais como essas caracterizam a presença dos 

traços culturais africanos na cultura sertaneja, assim, a cultura sertaneja é o resultado de 

processos dos encontros culturais centenários. Outra característica do viver rural é que muitas 

atividades são realizadas na presença dos vizinhos; apesar de ocuparem espaços particulares, 

suas vidas são compartilhadas, as conversas são sempre em voz alta, a música é ouvida de 

forma coletiva, os movimentos e sentimentos são expressos publicamente. Os gritos, as 

risadas e, até mesmo, os insultos nos momentos de raiva são pronuciados ali em público, 

sendo presenciados por todos os moradores e pelos que trafegam por aquela comunidade, os 
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espaços públicos são considerados propriedades particulares, eles fazem uso dos espaços 

públicos como se fossem seus. 

Na Tabua Grande, as atividades cotidianas são reproduzidas ao longo das gerações, 

embora os costumes e as tradições se tenham renovando e modificado com o passar dos anos. 

As tradições chegam às novas gerações através da oralidade, das histórias e narrativas dos 

velhos tempos. Como exemplo da tradição oral, temos as próprias letras das músicas do Vai 

de Virá, que foram passadas por meio da memória e da oralidade. Não foi possível encontrar, 

no decorrer da pesquisa, registros das letras do samba, apenas sua presença na memória e nas 

histórias dos seus sambadores e moradores da comunidade; constitui exceção a letra transcrita 

no subitem 2.1. 

 

2.2.2 Personagens do samba Vai de Virá 

 

Quando conhecemos a comunidade de Tabua Grande e começamos a estabelecer 

contato com os moradores e a frequentar suas residências, tivemos a impressão de que todos 

os moradores dançavam o Vai de Virá, pois ali sabiam um verso e contavam um pouquinho da 

história. Era com muita frequência que novos nomes apareciam, a cada visita descobríamos 

um novo participante, sempre alguém dizia: “Fulano dançava!”. Percebemos que, apesar de as 

apresentações não serem mais frequentes, as músicas, a dança e os encontros do Vai de Virá 

permanecem vivo nas lembranças dos moradores. No decorrer das visitas, conversas e 

entrevistas, identificamos que nem todos os moradores dançavam o Vai de Virá, mas mesmo 

os que não dançavam arriscavam cantar um verso: “Virou, virou, vai de virá, eu também sei 

virá, vai de virá”, como D. Dionísia, uma senhora de 78 anos, uma das moradoras mais 

antigas da Comunidade de Tabua Grande, que, segundo o seu relato, apesar de acompanhar as 

apresentações, nunca entrou na roda do Vai de Virá. 

 

Eu nunca entrei na roda do Vai de Virá, vejo assim, acho bunito, só oiando, é 

bunito! Ali eles dançava, e eu ia lá nessas brincadeiras. Teve uma ocasião aí que 

teve uma brincadeira do Va de Virá, e eu fui oiar, mas alí eles cantam essas 

cantigas veia, ‘Virou, virou, vai de virá, eu também sei virá, vai de virá’, batendo as 

palmas e pulano, pulano, pulano, achava bunito, mas eu mermo não dançava não. A 

natureza num pidia e eu não dançava, também que ficava com medo de cair. Era um 

que passava pra lá e passava pra cá, rodando. Não entrava não, ficava oiando os 

otros dançar. (D. Dionísia).  
 

Apesar de não participar da roda do Vai de Virá, D. Dionísia estava presente nos 

festejos da comunidade, ela não se adentrava na roda, mas vivenciava o seu entorno. Mesmo 
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não dançando, ela absorve traços culturais dessa tradição e, consequentemente, marcas do 

próprio grupo, identificando-se com ele. Em seu relato ela revela participação nos encontros 

das comemorações em que a dança aparece. Sobre os aspectos culturais que são incorporados 

pelos indivíduos, Laraia (2009) nos lembra que: 

 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro 

de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 

adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e 

criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções (LARAIA, 

2009, p. 45). 

 

Os comportamentos exclusivos dos seres humanos, aprendidos e ensinados, fazem 

parte do grupo ao qual o indivíduo pertence, cada indivíduo tem seu modo de viver e 

interiorizar sua cultura. São reações, expressas através da simbologia, da língua, da forma de 

se vestir, comer, andar e divertir-se. Esses comportamentos estão enraizados nas relações 

sociais e em outras características da sociedade. As experiências vivenciadas pelos humanos 

não são acabadas junto com suas gerações, mas são somadas às novas, contribuindo, assim, 

para outras invenções. É através desse acúmulo de experiências que os seres humanos 

compartilham e desenvolvem saberes e fazeres, justificam a sua existência e os diferenciam.   

As práticas culturais da Tabua Grande se inserem nesse processo dinâmico das trocas 

culturais, onde as experiências são transmitidas e somadas. Os moradores antigos da 

comunidade, como D. Dionísia Maria de Jesus Ribeiro, são lembrados pelas novas gerações 

atravseus ensinamentos e suas experiências. Entretanto, mesmo os moradores mantendo 

práticas tradicionais, a comunidade está sujeita às transformações constantes. Assim, D. 

Dionísia é uma referência para se conhecer a história da Tabua Grande. Na sua humilde 

residência, recebeu-nos com a simplicidade e tranquilidade de uma mulher sertaneja, relatou 

histórias da comunidade, da sua família, dos antigos moradores, entre outras lembranças.  

 Além de D. Dionísia, D. Julieta Silva Abrantes e D. Júlia Ferreira compõem o quadro 

das moradoras mais antigas da comunidade. São irmãs gêmeas, de 70 anos, nascidas e criadas 

no mesmo lugar. Logo que começamos a conversar, D. Julieta deixa claro que não dançava o 

Vai de Virá, mas que sua irmã Júlia era dançadeira: “Ela ia pra todo lugar dançar. Eu não, eu 

só via, eu apriciava muito o Vai de Virá, gostava muito, só pra apriciar. Nunca pulei e nunca 

dancei o Vai de Virá. Mas eu gostava e gosto do Vai de Virá, mas pra dançar não” 
31

. Por 
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 Fala de D. Julieta, entrevistada pela autora em 14/04/2012, em sua residência na fazenda Tabua Grande. 
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questões de saúde não foi possível D. Júlia nos atender, mas, em meio a um olhar 

desconfiado, ela deixou escapar poucas palavras: “Era muito bom, era ótimo!” 
32

. 

Na fala de D. Julieta, ela deixa bem claro que é uma espectadora do Vai de Virá. Para 

ela, o sentido e o significado dessa diversão estão no apreciar, no presenciar e no prestigiar 

essa tradição, afinal, o grupo que se apresenta é o grupo do qual ela faz parte, são os seus 

amigos, parentes, compadres, vizinhos e filhos, de modo que a roda, as letras das músicas e a 

dança retratam a sua história, a história do lugar em que ela vive, das lutas e resistências do 

seu povo. É o momento do encontro, das conversas, das risadas, das brincadeiras, do jogo e, 

também, do rompimento das tensões causadas pelos afazeres do cotidiano, caracterizando um 

momento de múltiplas trocas de experiências entre os moradores. 

 Os relatos de D. Dionísia e D. Julieta sobre D. Antônia enriquecem as memórias da 

existência de personagens que foram importantes na história do Vai de Virá da Tabua Grande, 

principalmente, para as novas gerações. Entre esses relatos, a história oral nos apresenta a 

família de D. Antônia Maria de Jesus, esposa do Sr. Anacleto
33

, já falecidos. Apesar de não 

viver mais na comunidade, D. Antônia é uma personagem sempre lembrada no relato de D. 

Dionísia, como organizadora do samba Vai de Virá. Sem muitas informações sobre sua vida, a 

história nos conta que a sua casa servia de encontro do Vai de Virá. Era D. Antônia que 

organizava as rezas das Ladainhas, uma prática comum na comunidade, quando as famílias se 

dirigiam, ao entardecer, a sua casa para rezar e cantar os benditos, e logo após, “ali mesmo no 

terreiro começavam a folia do Vai de Virá” 
34

.  

O relato de D. Dionísia abre uma página da história do samba Vai de Virá e as 

circunstâncias em que vem se desenvolvendo. Conta que, na casa de D. Antônia,  

 

Hora que chegava, agora eles formava aquela rodona no terreiro, home e muié. Aí 

batia palma, tirava um samba, até hoje eu lembro, ela dizia assim: ‘Oh muenda de 

ferro, pilão de arueira, ocê não quer, mas tem quem queira’. E ficava pulano, 

pulano e bateno palma, bateno palma. Ota hora ela cantava, deixa eu ver como é 

que era, ‘Chegou, chegou, quem chegou foi eu, a cancela bateu, cavaleiro sou eu’. 

Eu não esqueci das cantigas não. Lá batia pandero, caxa, corrichar e pulano. (D. 

Dionísia). 

 

Apesar de poucos detalhes, a presença de D. Antônia deixa vestígios na história do Vai 

de Virá, comprovando que suas experiências cotidianas e culturais contribuíram com a 
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 Fala de D. Júlia, entrevistada pela autora em 14/04/2012, em sua residência na fazenda Tabua Grande. 
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 D. Dionísia não lembrava o sobrenome do Sr. Anacleto. Segundo ela, ele abandonou D. Antônia e os filhos. 

“Ele foi pra Son Paulo, nunca mais voltou”. Na história da comunidade, encontramos muitas mulheres que foram 

abandonadas pelos maridos, muitas até hoje não receberam nenhuma informação sobre o paradeiro deles.   
34

 Fala de D. Dionísia, entrevistada pela autora em 14/04/2012, em sua residência na fazenda Tabua Grande. 
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comunidade. Ao ser lembrada pelos seus feitos, junto com as lembranças aparece, também, o 

reconhecimento dos seus saberes transmitidos de geração em geração, da sua participação e 

das suas histórias. Segundo Perrot (2007), evidencia-se não só “o que acontece, a sequência 

dos fatos, das mudanças, das revoluções, das acumulações que tecem o dever das sociedades. 

Mas também o relato que se faz de tudo isso” (2007, p. 16). Assim, as atividades cotidianas, 

as experiências, os costumes e as tradições, os saberes e fazeres, tudo isso é história. A 

história de D. Antônia passa a ser contada, não por ela, mas através da tradição que segue se 

reinventando de geração em geração, até chegar aos nossos dias.  

Outra personagem presente nos relatos é Benedita Alves Pereira
35

, um exemplo de 

como a tradição segue adentrando as novas gerações. Filha de D. Antônia, esposa de João 

Pereira dos Santos, se destacou entre os personagens da história do Vai de Virá. Considerada 

uma mulher destemida e festiva, é uma personagem que, em meio às suas atividades 

domésticas e do trabalho da roça, encontrava tempo para as rodas de samba. Além de 

propagar a diversão e o lazer na comunidade, D. Benedita prestava um serviço social ao 

grupo, desenvolvia atividades de rezadeira e de parteira. D. Benetida teve 11 filhos, todos 

nascidos e criados na Tabua Grande, mas dos 11 filhos, só 5 premanecem vivos. Assim como 

D. Benedita, os filhos seguem como guardiões dos saberes incorporados pelas histórias, 

visando a preservar essas tradições ao longo dos anos. Entre eles temos o já citado Sr. Otelino 

Pereira dos Santos; o Sr. Jeoventino Pereira dos Santos, de 58 anos, casado com Dalva 

Rodrigues dos Santos, pai de 7 filhos, nas funções desenvolvidas, concilia as atividades do 

trabalho da roça com a de servente de pedreiro. Um outro filho de D. Benedita  é o Sr. 

Antônio Pereira dos Santos, 65 anos, 6 filhos, viúvo, aposentado, atualmente, vive em São 

Paulo; encontramos com o Sr. Antônio no mês de fevereiro do ano corrente, quando ele estava 

visitando a família na Tabua Grande. Apesar de ter sido impedido de dançar quando mais 

jovem, por um problema localizado na perna, relata-nos como a dança sempre esteve presente 

em sua vida e recorda, com um olhar de saudade, o tempo em que ele dançava, com orgulho 

confessou: “Nóis dançava muito, dançava por essa região toda, era em festa de casamento, 

dos judas e tanta coisa. Onde nóis chegava, o povo já falava: ‘Oh os meninos do Vai de 

Virá!’”
36

. Entre uma história e outra, Sr. Antônio expressa satisfação, se emociona ao lembrar 

o tempo em que ele podia dançar e, como um desabafo, deixou escapar algumas palavras: 
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 Faleceu em 2006, aos 84 anos. 
36

 Fala do Sr. Antônio, entrevistado pela autora em 25/02/2012, na residência do Sr. Otelino na fazenda Tabua 

Grande. 
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“Daqui uns tempo, ninguém vai mais ver falar do Vai de Virá, o povo vai esqueceno. Antes 

todo mundo conhicia, mas agora hoje, só nóis mermo, os mais véi”.  

Nas lembranças do Sr. Antônio, percebemos que a dança era motivo de orgulho e 

vaidade, ao receber o reconhecimento e a valorização do próprio grupo e do público, que 

prestigiavam essa tradição, se emociona e sente saudades daquela época. Conforme relato, as 

apresentações não aconteciam somente na comunidade, mas em toda a região de Guanambi, 

demonstrando sempre uma preocupação com a perda de algumas características do Vai de 

Virá.  É uma narrativa que aborda a veracidade da dança no passado e no presente; na 

tentativa de dar continuidade aos aspectos culturais, a comunidade ressalta os valores 

identitários, cair no esquecimento acarretaria o desaparecimento da dança. 

 Além dos já citados, o Sr. Jesulino Pereira dos Santos e D. Maria Rodrigues dos 

Santos, completam o quadro dos filhos vivos de D. Benedita. Sr. Jesulino, casado, 4 filhos, 

residente na cidade de Guanambi. D. Maria que segue a tradição das mulheres da família, 63 

anos, mãe de 7 filhos, aposentada, residente numa pequena casa no bairro Beija-Flor em 

Guanambi.  Ela exerce quase todas as funções na dança do Vai de Virá, como o cantar, o tocar 

e o jeito de dançar diferenciado. Na luta pela sobrevivência, D. Maria assumiu diferentes 

funções, desde os trabalhos domésticos aos trabalhos mais pesados da roça, “trabaei muito 

pros outros, era trabaio pesado, pra dá de comer os fí. Por isso que hoje não tô aguentando 

nada”. D. Maria é uma mulher forte, sorridente, sempre disposta, foi uma grande companheira 

para as nossas visitas e entrevistas na Tabua Grande. Traz em seu corpo marcas do trabalho 

pesado, do sol escaldante, dos maus-tratos e das dificuldades da roça. Mas não consegue 

esconder a sua alegria, satisfação e disposição para o samba. Na roda do Vai de Virá, D. 

Maria é uma das mais alegres, os saltos e os giros dados por ela são inconfundíveis.  
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Foto 08: D. Maria do Vai de Virá - Na Fazenda Tabua Grande 

Fonte: GOMES, Maiza Messias. 29/04/2012. 

 

Na sua simplidade de mulher sertaneja, relatou histórias sobre a comunidade e 

histórias dos pais, dos avós e dos moradores considerados importantes no Vai de Virá.   

 

No início, era assim, os mais véio chamava o povo pra ir nas casas, ia nas casas pra 

rezar, fazia as rezas pra pedi chuva, as ladainhas dos santos, era pra muitos santos, 

não tinha um santo só, não. Ali rezava, e nóis, mininos, no terreiro brincano de 

roda, tinha as que jogava os versos. Era tudo cunhecido! Despois da reza, as vó 

nossa dançava o Vai de Virá, cumeçava assim, oh! uma ficava ali, jogano o verso, 

despois a otra, e aí ia assim, um tocava a caixa, otro o pandeiro e todo mundo 

dançano. Era animado, fazia aquela rodona grande, nóis era mininos, as veiz nóis 

brincava, era bom. (D. Maria).      

 

D. Maria narra fatos que eram comuns na comunidade de Tabua Grande. Através de 

depoimentos como esse, observamos que a comunidade mantinha os encontros ao final do 

árduo dia de trabalho, marcando o rompimento das tensões e do cansaço que o trabalho 

oferecia. Segundo Miranda, 

 

Durante a escravidão, a dança representava, nesses espaços, momentos privilegiados 

de liberdade, de comunicação interna entre os escravos, de articulação de estratégias, 

críticas e trocas de informação por meio da crônica cantada. Tais práticas não foram 

perdidas no tempo, ao contrário, elas estão vivas em quase todas as comunidades 

negras rurais do Brasil, favorecendo, assim, os laços de continuidade cultural da 

comunidade (MIRANDA, 2011, p. 122). 

 

Essa é uma prática herdada dos nossos ancestrais africanos. São os traços da cultura 

africana encontrados em meio aos vestígios da cultura sertaneja, e vice-versa. No campo da 

cultura, não existe o que poderíamos chamar de autêntico, puro e fixo. Mas a sua estética é 
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híbrida, miscigenada e impura
37

, permitindo às culturas o envolvimento de uma com as 

outras, e nesse envolvimento ou encontros, acontecem as trocas culturais e também os 

conflitos. 

D. Maria faz referência à transmissão dos elementos culturais do grupo, no seu modo 

de observar, no ato de participação e repetição que essa prática possibilitou de geração a 

geração. Dessa forma, a tradição foi se inventando e se reinventando de acordo com o 

contexto social e cultural de cada época, constituíndo-se um momento de aprendizagem, 

confraternização e socialização da própria comunidade. Como exemplo, encontramos na roda 

do Vai de Virá, dividindo o mesmo espaço, três filhos de D. Maria que seguem a tradição 

aprendida com a mãe: Valdejano Rodrigues dos Santos, 35 anos; Madalena Rodrigues dos 

Santos, 36 anos; e Marilene Rodrigues dos Santos, 33 anos. Assim como ela, Madalena segue 

com o seu jeito espontâneo, brincalhão e alegre na roda, repetindo as mesmas funções de D. 

Maria, no dançar, no tocar e no cantar, com um jeito que lhe é próprio.   

No Vai de Virá, D. Maria sempre se apresenta bem animada, alegre e apressada para 

dar início ao samba, já começa puxando alguns versos e palmas, que logo contagiam o grupo. 

Mesmo sem impor uma liderança ao grupo, ela é considerada pelos demais participantes 

como uma referência e a responsável pelo grupo, sendo conhecida na comunidade e no bairro 

onde mora como “Maria do Vai de Virá”. As apresentações são sempre marcadas pelo seu 

consentimento e disposição, o grupo sempre faz questão de consultá-la antes de tomar 

qualquer decisão. É uma personagem que ganha destaque fora e dentro da roda. Na dança ela 

deixa transparecer a alegria e o prazer que tomam conta de si, o corpo é dominado pela 

batidas dos instrumentos. Quem observa D. Maria na roda do samba, fica contagiado e 

encantado pelo gingado na dança. Nesse espaço ela usa os recursos do próprio corpo, que, 

embora esteja cansado pelo desgaste do tempo, ainda consegue conquistar e seduzir o público.  

Outra família da Tabua Grande reconhecida pelo seu envolvimento com o samba, é a 

do Sr. Armando Pinto Paudarque, conhecido como “Mandim”, já falecido, esposo de Maria 

Tereza Ladeia Paudarque. Por muito tempo foi uma referência no grupo do Vai de Virá, sua 

residência foi cenário de muitos encontros. E dando continuidade à tradição na família, o filho 

de Sr. Mandim, Armando Ladeia Paudarque, conhecido como “Neguinho”, segue compondo 

o quadro dos personagens dessa dança.     

Não podemos deixar de lembrar outros envolvidos no Vai de Virá, como o Sr. 

Generaldo Nunes Ribeiro, conhecido como “Tengo”; Sr. Jair Pereira Santos; Sr. Jesulino 
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Marques da Costa, conhecido como “Jeso”, sua esposa, Leidinalva Francisca de Souza Costa, 

e sua filha Geovânia de Souza Costa; Floriano Pinheiro dos Santos, atual presidente da 

Associação dos Trabalhadores Rurais, além de outros personagens que a memória dos 

entrevistados não deu conta de recordar os nomes
38

. 

Além dos falecidos já citados, outros nomes permanecem vivos na memória da 

comunidade, como o de José Pereira dos Santos, conhecido como “Zé da Caixa”; que de 

acordo com D. Maria, na comunidade não havia outro que batesse a caixa tão bem como ele, 

“era um batedor de caixa bom, era bom! Batia a caixa bunita”. E, por fim, Santino Pereira dos 

Santos, também falecido e sempre lembrado pelos amigos e companheiros do grupo; ambos 

filhos de D. Benedita. 

Os traços deixados por esses personagens, principalmente pelas mulheres da Tabua 

Grande, têm marcado a história, a memória e as experiências dessa comunidade rural, na 

continuidade dessa tradição cultural. Os personagens do Vai de Virá reconhecem e valorizam 

essa tradição, e sabem que, para ela ter continuidade, é necessário que algumas inovações 

aconteçam. Isso já vem sendo possível com a chegada de novos participantes ao grupo, 

atuação necessária na continuidade dessa tradição e nos valores culturais que foram herdados 

dos nossos ancestrais africanos. Apesar de citar alguns nomes de pessoas que se destacaram 

na memória do Vai de Virá, observamos, no decorrer da pesquisa, que toda a comunidade da 

Tabua Grande está inserida na prática dessa tradição, até mesmo os que não participam 

diretamente, absorvem e se apropriam desses elementos. Passemos então a abordar aspectos 

religiosos da comunidade de Tabua Grande.  

 

2.2.3 Aspectos religiosos 

 

Dentro das práticas culturais da comunidade de Tabua Grande, não podemos deixar de 

mencionar as práticas religiosas dos moradores. Tais práticas se caracterizam como elemento 

formador de identidade do grupo, uma vez que essa identidade se encontra nas tradições que 

ora se traduzem na manutenção, ou na reconstrução de novos elementos culturais. Segundo 

Munanga, “o processo cultural é dinâmico e a força da matriz religiosa é um fator muito 

importante na construção das identidades culturais” (2006, p. 140). Assim, é comum, nas 

comunidades tradicionais, as práticas religiosas serem um fenômeno social que influencia a 
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 Durante o trabalho de pesquisa de campo, estivemos com todos eles, nos momentos de apresentação do samba 

Vai de Virá, na comunidade de Tabua Grande, e em uma apresentação realizada na cidade de Guanambi. 
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vida de todos, visto que a memória, os valores e a fé permanecem presentes no modo de vida 

coletiva dessas comunidades.   

Entre os moradores da Tabua Grande, a religiosidade é expressa de várias formas, 

encontramos católicos, protestantes, adeptos de cultos afro-brasileiros e outras manifestações 

religiosas. A referida comunidade se declara católica, mas com forte presença de elementos 

religiosos de matriz africana. Embora durante as apresentações do samba Vai de Virá não 

tenhamos identificado a manifestação dessas práticas, encontramos moradores que exercem 

práticas herdadas dos africanos e indígenas, como as benzendeiras, curadores e outras atividades 

como a umbanda e a quimbanda. Práticas como essas se caracterizam como um elemento 

identificador do grupo, numa perspectiva de continuidade da crença e dos saberes 

transmitidos através da oralidade e da repetição, exprimem os modos de vida e afirmam os 

laços de pertencimento.  

Na comunidade de Tabua Grande não foi identificada a existência de uma igreja ou 

uma festa ou uma devoção a um santo específico, como a festa de Nossa Senhora do Rosário 

e Festa de São Benedito, santos da Igreja Católica, cultuados como protetores em outras 

comunidades negras. Entretanto, seguindo o relato de D. Dionísia, os primeiros moradores 

sempre se reuniam para praticarem sua fé: “Antigamente, quando ia dançar o Vai de Virá, 

antes tinha as rezas, reunia à boca da noite pra fazer as reza, as ladainhas, depois era o Vai de 

Virá. Era ‘Antonha’ que chamava o povo pra ir pra casa dela”. Os encontros eram nas casas 

dos moradores, a exemplo dos promovidos pela então matriarca D. Antônia Maria de Jesus. 

Os motivos para a realização desses encontros variavam em: agradecimentos pelo trabalho, 

pela lavoura, as promessas feitas aos santos pelos devotos, agradecimento por graças 

alcançadas ou pela recuperação da saúde de alguém da família, ou da comunidade, 

constituíam-se em práticas religiosas muito comuns na comunidade rural. Assim, as antigas 

celebrações religiosas da comunidade possuíam características do sagrado e do profano. De 

um lado, o sagrado era o momento das celebrações, como aconteciam nas casas das famílias, 

simbolizando a devoção, o respeito e a fé. Por outro lado, o profano era a diversão e a 

descontração, era o momento fora da casa, as grandes rodas nos terreiros, quando as pessoas 

cantavam, dançavam e bebiam, era o momento das brincadeiras de roda e do samba Vai de 

Virá.  

Essa prática iniciada pelos primeiros moradores, como Antônia Maria de Jesus, 

fortaleceu-se por muito tempo e se tornou uma fonte de união e socialização do grupo, 

contribuindo para a continuidade da tradição e o desenvolvimento da própria comunidade. 
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Entretanto, o grupo perdeu traços dessa prática religiosa deixada pelos mais antigos, embora 

mantenha ainda referências da cultura afro-brasileira transmitidas de pai para filhos, entre elas 

o samba Vai de Virá, além dos aspectos da culinária, dos modos de organização da 

comunidade e das práticas cotidianas.  

Quando apontamos que a comunidade de Tabua Grande perdeu traços que foram 

deixados pelos ancestrais, estamos nos referindo às características presentes nas religiões 

africanas e afro-brasileiras, como exemplo a coletividade. Segundo Oliveira, “as religiões 

africanas são eminentemente comunitárias. A dimensão comunitária dessas religiões expressa 

sua concepção de vida e de universo. O importante é o bem-estar de todos os membros da 

comunidade” (2006, p. 67). No entanto, nos dias atuais essas práticas não são mais 

vivenciadas pelos moradores. As manifestações de cunho religioso presentes, hoje, são 

práticas individuais e isoladas entre as famílias, onde cada uma desenvolve a sua fé e 

devoção, fora do contexto coletivo.  

Dentre as práticas religiosas, alguns moradores frequentam o culto da Jurema, que, 

segundo Miranda (2010, p. 134), em outras regiões do país recebe diferentes nomes: pajelança 

no Norte, macumba no Sul e sudeste e catimbó no Nordeste.  

O culto da Jurema tem como líderes na comunidade o Sr. Otelino e sua Esposa, Rosa, 

que são referências em processo de cura espiritual para os moradores, bem como do seu 

entorno. Os adeptos do culto da Jurema acreditam na força de entidades particulares capazes 

de realizar a cura, como nos relata o Sr. Otelino: “Tem pessoas que vêm aí de longe e daqui 

mesmo fazer uma consulta, aí a gente vai e faz. Eu já cuidei de muita gente, daqui e de outros 

lugar, já curei. Já chegou gente aqui, que o povo falava que só tinha 10 dias de vida, e hoje tá 

aí ”. A comunidade acredita que o Sr. Otelino é capaz de curar as pessoas, e segundo o seu 

relato, ele opera o seu ritual de cura na linha da Jurema, através da entidade da Cabloca 

Jurema, que estabelece mediação durante a realização do ritual e controla os guias. 

Representada na imagem de uma índia, cabelos longos, pretos, penacho de penas, vestida de 

tanga e os cabelos cobrindo os seios, representando uma imagem bondosa, tem a função de 

abrir as encruzilhadas.  

 

Esse ano de 2012 nós ainda não chamemos nenhuma entidade pra ver como tá o 

andamento do tempo e das forças. Todo ano precisamos saber, as coisas muda e 

esse ano não fizemos nada. (...) Eu fico muito agradecido a Deus por me dá o dom, 

muita gente que já fiz o bem. De ter me dado várias coisas, há mais de vinte anos 

que faço trabaio aqui. Eu vivo no culto e no oculto. A gente nunca quizemos 

aparecer, sabe como é que é. Mas a hora que precisar a gente tá aí pra ajudar. A 

gente não gosta muito de ficar falano não, aqui a gente fica mais queto, sem falar 

muito. (Sr. Otelino).       
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Pelo relato de Sr. Otelino, fica evidente que ele busca as divindades para se aconselhar 

em relação ao melhor caminho a seguir em decisões relacionadas à sua vida pessoal ou 

familiar, solicitando ajuda para superar perturbações que os atormentem, a exemplo de uma 

doença grave, uma discussão ou uma briga qualquer com um vizinho. Observamos, através do 

relato, que não há uma prática frequente dos rituais, não se segue um calendário de encontros 

e de festividades, podendo a prática acontecer em qualquer dia do ano, ou de acordo com a 

necessidade e a procura pelo trabalho. Sr. Otelino mantêm em sua propriedade uma sala 

reservada para o atendimento, que ele chama de consulta. Entre as práticas, Sr. Otelino e sua 

esposa desenvolvem as atividades de benzedeiros, conhecedores dos remédios caseiros, como 

as garrafadas, banhos para a purificação do corpo. Todas essas práticas fazem parte dos rituais 

dos adeptos do culto da Jurema. 

Entendemos que tais práticas foram se desenvolvendo através do conhecimento 

adquirido e passado de geração a geração, por meio das experiências desenvolvidas no 

cotidiano. Enriquecidos de simbologias místicas, os benzedeiros se apresentam como 

guardiões do saber e do poder. Em comunidades como a da Tabua Grande, a falta de médico e 

de posto de saúde levou a população a buscar práticas alternativas, como os chás ou os 

“rémedios caseiros”, que são aprendidas e passadas de geração em geração por meio da 

oralidade. Segundo Del Priore (2000), sem a presença dos recursos da medicina para 

combater as enfermidades cotidianas, uma prática comum entre as populações de baixa renda 

é recorrer às curas ou práticas alternativas, caracterizando uma prática comum entre os 

moradores da comunidade em estudo. 

De acordo com Miranda, a análise feita por ela sobre os estudiosos do culto da Jurema, 

conclui-se que “o ritual é uma mistura sincrética do catolicismo, cultos afros e espiritismo” 

(2011, p. 136). Dessa forma, a diversidade religiosa está inserida no processo de resistência e 

continuidade das tradições na comunidade, em forma de um constante movimento na vida das 

pessoas, num processo de interação com outras culturas, visto que no campo da cultura não 

podemos falar em cultura de um grupo isolada e fixa, mas de um processo de interação onde 

se perdem e se ganham valores culturais. As mudanças vivenciadas pela comunidade de 

Tabua Grande possibilitam um entendimento de cultura como um processo dinâmico e 

contínuo.  

Neste capítulo, buscamos discutir sobre os aspectos históricos, sociais e culturais da 

Tabua Grande e da tradição do Vai de Virá, pontuando questões referentes à identidade 
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cultural dos moradores e dos sambadores, identidade essa, que vem sendo construída ao longo 

do processo histórico.  
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3 A SINGULARIDADE DA DANÇA: CORES, CANTOS E RITMOS 

 NA RODA DO VAI DE VIRÁ 

 

 

Neste capítulo, buscaremos, a partir de uma descrição dos aspectos gerais do samba de 

roda do Vai de Virá, uma abordagem particular da dança, dando ênfase aos aspectos estéticos 

que conferem a essa tradição formas singulares dentro do cenário do samba de roda da Bahia. 

Não se trata de descrever os elementos só do ponto de vista externo do nosso objeto, mas de 

um aprendizado adquirido através da pesquisa de campo, da vivência, das entrevistas, das 

interações, que consideramos como pré-requisitos para a qualidade da leitura. Para tal 

discussão, recorremos à abordagem da etnocenologia
39

, que considera fundamental o 

envolvimento do pesquisador com o seu campo de pesquisa, opondo-se às ações 

etnocêntricas. No processo de compreensão dessa prática cultural, as informações foram 

utilizadas sob o ponto de vista de quem produz essa tradição, ou seja, dos próprios 

participantes do samba. Assim, a própria dança forneceu os aspectos fundamentais para a sua 

compreensão.  

A roda do samba caracteriza-se por um momento alegre, dinâmico e festivo, em que as 

experiências do cotidiano e os movimentos se encontram. Segundo Amoroso, “é na roda que 

acontece a sensação estética do samba e é na vida, no antes, no durante e no depois do samba, 

que o dinâmico processo reflexivo continua impulsionado pela experiência da alteridade” 

(2010, p. 03). Sobre a relação da alteridade com a estética Bião (1996) nos apresenta que:  

 

Sem alteridade não há estética, que é a capacidade humana que permite conhecer o 

outro por meio de si próprio. Não se sente o que existe completamente fora de si. 

Sem forma não há relação, sem cotidiano não há extraordinário e sem coletivo não 

há pessoa (BIÃO, 1996, p.15). 

 

Nesse sentido, o olhar etnocenológico é caracterizado em uma expressão cultural a 

partir da compreensão do corpo como o lugar de alteridade e da leitura estética que é feita 

sobre essa expressão, de modo que o samba não se constitui em uma expressão individual, 

mas coletiva, tanto dentro como fora da roda. Para quem presencia e para quem apresenta uma 

                                                 
39

 A etnocenologia é um campo do conhecimento recente, reconhecida como disciplina acadêmica que se 

inscreve na vertente das etnociências e tem como objeto os comportamentos humanos espetaculares organizados, 

o que compreende as artes dos espetáculos, principalmente o teatro e a dança, além de outras práticas 

espetaculares não especificamente artísticas ou mesmo sequer extracotidianas (GREINER e BIÃO, 1999, p. 15). 

A etnocenologia traz um olhar particular e estético com relação às formas de expressões culturais.  
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prática cultural, faz-se necessária a presença do belo etnocenológico, manifestado a partir do 

olhar, de modo que é o olhar de quem assiste a uma apresentação cultural que vai dizer o quão 

bela é essa apresentação. Trata-se de uma comunicação no campo simbólico, o corpo que se 

apresenta entra em sintonia com o corpo que assiste ao espetáculo, essa comunicação surge 

quase como uma necessidade, pois ambos precisam desse envolvimento. Apesar de assumir 

um formato fechado, a roda de samba é o espaço onde os corpos interagem, o corpo 

apresentador e o corpo espectador. 

Com isso, entendemos que a etnocenologia tem como objeto de estudo as formas de 

manifestações culturais que são próprias de um povo, ou seja, tudo aquilo que faz parte das 

elaborações de espetáculos, da memória coletiva, sendo estas repetidas sob regras 

estabelecidas. Portanto, as formas espetaculares que entram para o campo da etnocenologia 

são as expressões particulares provenientes das culturas de um povo, expressões que não são 

reconhecidas como sistema codificado do teatro tradicional. 

Essa é uma abordagem que apresenta uma nova forma de “olhar” o corpo na roda de 

samba, legitimando-o frente aos fatores que o anulam. A necessidade de um estudo do corpo 

como sistema de comunicação (com / outros corpos) assume uma posição de interesse no 

samba do Vai de Virá, e apesar de fazermos uso dos conhecimentos da etnocenologia, não 

aprofundaremos nas discussões sobre o corpo e a relação com outros corpos na roda do 

samba. 

Analisando o Vai de Virá na abordagem da teoria da etnocenologia, é que lançamos 

mão da noção do belo, do que realmente se sente e se aprecia como formoso. A partir dos 

elementos característicos da roda do Vai de Virá, podemos fazer uma relação do samba com o 

belo etnocenológico, que estariam presentes entre o corpo e o espírito, na qual o corpo é o 

lugar da manifestação do desejo do espírito ou da alma. Segundo Bião (2009), “aquilo que dá 

cimento, que dá liga comunitária, é o estético, o que se sente é o que se considera como belo” 

(2008, p. 374). Na roda do samba, o “belo” é reconhecido através dos movimentos do corpo, 

de modo que participa da roda ou do seu entorno, é o corpo do samba. Parafraseando Sodré 

(1998), o samba é o dono do corpo, ou seja, é o corpo que obedece ao desejo do espírito, o 

corpo e o espírito se encontram dentro da roda do samba. Segundo Amoroso, “espírito e corpo 

se encontram espetacularmente na expressão do samba de roda” (2010, p. 02). Dessa forma, a 

roda do samba se transforma em um espetáculo, onde não se enxerga um corpo separado do 

espírito, mas apenas um corpo como uma forma de expressão do samba. 
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Para Sodré (1998), a roda de samba é apontada como o espaço da coletividade, da 

alegria e da festividade. Os elementos festivos e alegres do samba são traduzidos em 

expressão corporal e em elementos estéticos da roda do samba.  

 

Todo o som que o indivíduo humano emite reafirma a sua condição de ser singular, 

todo o ritmo a que ele adere leva-o a reviver um saber coletivo sobre o tempo, onde 

não há lugar para as angústias, pois o que advém é a alegria transbordante da 

atividade, do movimento induzido (SODRÉ, 1998, p. 21). 

 

 

Denominamos de elementos estéticos do samba do Vai de Virá toda estrutura musical 

do grupo, como o canto, a música, os instrumentos e a roda. A caracterização geral desse 

olhar estético e musical constitui a performance dessa tradição. 

Segundo Sandroni (2006), samba de roda se refere aos modos como o samba acontece, 

sempre em círculo, semicírculo ou formato parecido. É a forma como os seus participantes se 

organizam no momento da performance.  No entanto, iremos apresentar, agora, o samba de 

roda Vai de Virá do Alto Sertão Baiano, com alguns aspectos específicos que caracterizam a 

sua performance musical.  

 

 

3.1 Tipos de samba 

 

Como já foi apresentado anteriormente, existem vários tipos de samba, e, em se 

tratando de samba de roda na Bahia, especificamente na região do Recôncavo, este apresenta 

uma variedade de estilos. As inúmeras variações presentes neste samba de roda parecem estar 

relacionadas com aspectos geográficos, históricos e socioeconômicos das diferentes regiões 

do Estado. Para Lordelo, o samba de roda recebe os diferentes nomes por aqueles que o 

produz. 

 

Isto se dá, principalmente, a partir de alguns elementos centrais nestes espaços 

(rodas, comunidades) que o caracterizam como diferentes de outros tipos de sambas 

organizados dentro deste mesmo universo que é o samba de roda do Recôncavo da 

Bahia. Então é comum nós ouvirmos expressões como samba corrido, samba chula, 

samba amarrado, samba de viola, samba de caboclo, barravento, samba de parada, 

samba de estiva, samba de lata, samba de machucador, samba de enxada 

(LORDELO, 2009, p. 77). 

 

Segundo Maciel (2009), o samba de roda pode ser circunscrito em duas categorias 

fundamentais: o samba-chula e o samba-corrido. Essas duas categorias permitem uma 
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aproximação com os diversos tipos da dança que apresentam características comuns. Ainda 

segundo Maciel, “os tipos de samba variam de acordo com cada época e o lugar onde é 

praticado” (2009, p. 56). As expressões corta-jaca, samba-batido, corrido e samba foram 

usadas para se referir ao samba na Bahia na década de 1960, segundo Carneiro (1961, p. 24). 

Já na década de 1980, de acordo com Waddey (2006), os termos usados para se referir ao 

samba na Bahia eram samba-chula, samba de parada, samba de partido alto, samba santo-

amarense, samba-amarrado. Outro termo que também foi incorporado ao samba da Bahia, foi 

o samba de viola, considerado por Waddey como uma denominação genérica do samba 

(IPHAN, 2006b, p. 105). 

Sobre o samba de roda Maciel aponta que: 

 

O samba de roda é uma manifestação coreográfica, poética e musical presente em 

todo o estado da Bahia, mas que predomina, particularmente, na região do 

Recôncavo Baiano. A expressão “samba de roda” é uma denominação genérica 

concedida aos sambas encontrados nessa região (MACIEL, 2009, p. 49). 

 

De acordo com o “Dossiê de Registro do Samba de Roda do Recôncavo Baiano”, o 

samba de roda deve ser entendido a partir de dois grandes grupos. O primeiro grupo refere-se 

ao samba-chula, que mantém uma proximidade com o amarrado, de parada ou de viola. O 

segundo remete ao samba-corrido, que também é conhecido por alguns de seus participantes 

como “samba de roda”. As diferenças entre samba-corrido e samba-chula estão centradas, 

basicamente, na música e na dança (IPHAN, 2006b, p. 34).  O Dossiê apresenta, ainda, outras 

características que diferenciam os dois grupos:  

 

O primeiro: no samba chula, a dança e o canto nunca acontecem ao mesmo tempo - 

estando os toques dos instrumentos presentes nas duas atividades - enquanto no 

samba corrido, ao contrário, dança, canto e toques acontecem simultaneamente. 

Segundo: no samba chula apenas uma pessoa de cada vez samba no meio da roda; 

enquanto no samba corrido podem sambar uma ou várias pessoas ao mesmo tempo 

no meio da roda. Pode-se dizer que no samba corrido os eventos tendem a ser mais 

agregados, e no samba chula, mais separados (IPHAN, 2006b, p. 34).  

 

Assim, podemos observar que o samba de roda da Bahia, exclusivamente da região do 

Recôncavo, apresenta características diferenciadas, mas não atentaremos para esses grupos de 

samba. A referência mencionada nesta pesquisa visa relacionar esses sambas com o objeto de 

estudo, o samba de roda do Vai de Virá. É importante salientarmos que neste trabalho nos 

referimos aos participantes dentro da ideia de um grupo de samba, tendo em vista que não 

foram encontrados outros sambadores do Vai de Virá que não pertencessem ao grupo. No 
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município de Guanambi visualizamos a existência de outros sambas, como: o samba de roda 

da comunidade de Morro de Dentro, o samba do caboclo e o samba do fogo, estes dois 

últimos são práticas de samba realizadas em grupos de religiões de origem africana.  

 Uma vez estabelecida as diferenças entre os dois tipos de samba de roda encontrados 

na região do Recôncavo Baiano, segue uma descrição do samba Vai de Virá, tanto dos 

aspectos gerais como de suas particularidades. Assim, embora a divisão desses dois grupos 

sirva como auxílio às análises, entretanto cada grupo concede uma denominação que 

identifica seu próprio samba. Por esse motivo, abordaremos o Vai de Virá a partir da visão 

dos sambadores. 

 

3.1.1 Relação entre o Vai de Virá, o samba-corrido e o samba-chula 

 

Em meio a toda essa diversidade de sambas, os grupos têm se apresentado com 

características bem singulares, que os particularizam dentro do amplo e diverso universo 

musical e sociocultural do samba de roda. As diferenças peculiares de cada grupo podem ser 

identificadas nos modos de dançar, de cantar e de tocar, no uso de vestimentas, de adereços e 

de instrumentos. Identificamos, também, que os participantes do grupo de samba do Vai de 

Virá não têm ou não mantêm contato com os grupos do samba de roda da região do 

Recôncavo da Bahia. Quando perguntamos sobre a relação do Vai de Virá com outros sambas 

de roda (chula do Recôncavo) e com outras danças, D. Maria nos respondeu: “Gente dançava 

o Reis premeiro, premeiro era os reis, despois, nóis dançava o Vai de Virá, o Vai de Virá era 

despois dos Reis. Mais a chula não, a chula não!”.  

Outro relato a ser observado sobre o samba de roda, vem de D. Nice, que identifica 

uma relação do Vai de Virá com outros sambas, embora ela não cite o samba de roda do 

Recôncavo:  

 

Tem com o samba de roda, semelhante ao samba de roda. Olha, no Vai de Virá tem 

a dança e a contradança que se usa no Reis. Eles, todos eles desde a antiguidade, 

aquele passo da dança que tem no Reis tem no Vai de Virá, eles fazem aquele 

gingado. (D. Nice). 

 

No Vai de Virá, a dança e a música acontecem ao mesmo tempo, os movimentos são 

rápidos e, quase como uma regra, é o tocador da caixa a dar início à roda de samba. A caixa é 

o instrumento que comanda a roda, ao mesmo tempo, o tocador da caixa é o primeiro a entrar 

na roda e a iniciar o samba. Logo depois as outras pessoas o acompanham e, no decorrer das 

apresentações, elas permanecem na roda até a finalização das apresentações. Como nos relata 
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Neguinho
40

, “o início, é o que toca a lata que inicia a dança, e logo depois o que tá próximo dá 

uma volta na roda e é seguido pelo que tá do lado, cada um dá duas voltas na roda. Um chega 

e vira em direção ao outro e entra na roda e vira no meio da roda”. Assim, essas 

características o diferenciam do samba-chula, pois o Vai de Virá, segue suas próprias regras, e 

essas regras são obedecidas e seguidas pelos seus participantes, como forma de darem 

continuidade ao que era feito pelos antepassados.  Uma das diferenças a destacar é que a 

dança e o canto nunca acontecem ao mesmo tempo no samba-chula, no entanto o toque dos 

instrumentos e as palmas permanecem durante toda a música; e apenas uma pessoa entra na 

roda para sambar. No Vai de Virá, a música e a dança acontecem ao mesmo tempo, todos 

cantam e dançam, e quem toca os instrumentos também entra na roda para sambar. Na roda 

não há uma separação entre músicos e sambadores, todos podem sambar, cantar e bater 

palmas. 

Outra diferença do Vai de Virá com o samba-chula é que na roda do samba-chula a 

viola é considerada como fundamental. Quase como uma regra, não existe, ou não deveria 

existir samba chula sem a presença da viola. Isso é confirmado com a presença da 

sambadeira, que quando entra na roda, as vozes silenciam, cabendo a viola fazer o diálogo 

com a dança. No Recôncavo a viola é conhecida, como viola machete, de origem portuguesa. 

Segundo Lordelo, as mãos negras do Recôncavo Baiano “produziram uma vibração, um 

poder, que foram capazes de transformar aqueles batuques africanos, aqueles ritos e ritmos, 

nisto que é hoje o nosso samba de viola, o samba chula” (2009, p. 79). 

No samba-corrido, algumas semelhanças são visíveis no momento da performance, 

em que a dança e a música acontecem ao mesmo tempo. Considerado um samba rápido, como 

o próprio nome o identifica, essas características também são presentes em alguns momentos 

no samba Vai de Virá. No Vai de Virá não identificamos a presença do gesto da umbigada, 

que é dado na roda do samba-corrido, no momento em que os sambadores estão no centro da 

roda e chamam o próximo para entrar na roda. Homens e mulheres dançam ao mesmo tempo; 

quase como uma regra, cada sambador permanece no centro da roda enquanto são dadas duas 

voltas, logo depois das duas voltas, o próximo sambador já se posiciona para entrar na roda, e 

assim, sucessivamente.    

A partir das informações obtidas no Dossiê de Registro do Samba de Roda, 

observamos outra semelhança entre o Vai de Virá e o samba-corrido: além de serem sambas 
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  Armando Ladeia Paudarque – membro do grupo Vai de Virá. Entrevistado pela autora em 18/03/2012, em sua 

residência na Tabua Grande.   
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mais acelerados, os seus versos são mais curtos, com caráter repetitivo; os versos que são 

cantados, são os mesmos versos respondidos pelo coro, na roda.  

Como apresentado anteriormente, em sua performance o Vai de Virá está mais 

próximo do samba-corrido do que do samba-chula, tanto no canto quanto na relação entre 

música e dança. Entretanto, o universo do samba de roda é vasto, e isso tem permitido que os 

diversos grupos tenham características em comum; mesmo os que durante sua performance 

não apresentem esses elementos aparentemente, notamos traços da cultura africana presente 

nos variados tipos de samba, como a música, os instrumentos, os adereços e a dança.  

 

3.1.2 Relação do Vai de Virá com o Reisado 

 

Ao ser identificado como um samba de roda, presenciamos, na performance do Vai de 

Virá, elementos característicos do Reisado. Esses elementos são evidenciados pelos 

instrumentos (como a caixa, o pandeiro e o reco-reco), na batida percussiva dos instrumentos 

(em algumas músicas) e nos movimentos da dança de alguns participantes. 

O Reisado é uma prática cultural presente no município de Guanambi, como também 

em todo o Alto Sertão Baiano e na região do Norte de Minas Gerais, a qual faz fronteira com 

a microrregião de Guanambi.  Toda essa região abriga traços culturais dessa tradição, não 

sendo restrita somente a essas localidades.  A “Folia de Reis” ou os “Foliões de Reis”, como 

são conhecidos, teriam chegado ao Brasil por intermédio dos portugueses no período da 

colonização, uma vez que essa manifestação cultural era realizada por toda a Península 

Ibérica, sendo comum a doação e recebimento de presentes a partir da entoação de cantos e 

danças nas residências (CASCUDO, 2010). 

No Brasil os registros nos mostram que os portugueses mantiveram a tradição, e que, 

ainda hoje, essa tradição é praticada em várias regiões do país, apresentando algumas 

variações, como a dança, a música, o ritmo, a devoção e homenagem ao Menino Jesus, a São 

José, à Virgem Maria e aos Reis Magos. Assim, desde o seu surgimento na Península Ibérica, 

até o presente momento, é possível perceber que muitas mudanças e adaptações foram 

ocorrendo no seu ritual. A tradição do Reisado passa por mudanças que, de alguma maneira, 

sofrem influências do projeto de modernidade. 

Não podemos pensar em uma tradição cultural de Folia de Reis em Guanambi - BA, 

tal qual existia em Portugal, nem mesmo igual às de outras partes do Brasil. Os grupos de 

foliões do município guardam muitas especificidades que apontam para influência da cultura 
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nordestina, com cores, formas e sons regionais próprios. Constitui-se numa representação 

dramática, normalmente curta e pobre de enredo, sem muitos adereços, acompanhada e 

precedida de canto. O Reisado de Guanambi, especificamente da região de Morrinhos, local 

onde a prática é mais desenvolvida, foge um pouco da característica principal do Reisado que 

é apresentado em outras regiões do Brasil. Segundo Cascudo (2010), na região Sudeste, 

Centro Oeste e até mesmo em alguns estados da região Nordeste, os foliões se apresentam 

com trajes de cores quentes e chapéus ricamente enfeitados, caracterizados com as 

personagens dos três Reis Magos, do rei, do mestre, do contramestre, do Mateus e do palhaço.  

A semelhança do Vai de Virá com o Reisado se fez presente através de alguns 

instrumentos, como a presença da caixa na roda do samba, que também é utilizada pelos 

grupos de folia do Reisado. Outra semelhança que identificamos no samba do Vai de Virá 

com o Reisado, é o som da percussão da contradança do “Reis”. Assim como a dança do Reis, 

o samba do Vai de Virá, se apresenta em ritmos acelerados, em que muitas vezes não se ouve 

o canto, mas só os instrumentos. Tanto no Vai de Virá, quanto no Reisado, o universo sonoro 

que se apresenta possui um complexo sistema de interação entre a voz e a música, tornando, 

impossível distinguir a letra da música e o canto, ou que diálogo se passa durante uma 

apresentação, além da variedade dos ritmos e melodias presentes no decorrer das 

apresentações. 

Na continuidade das discussões, é possível perceber que, na roda do Vai de Virá a 

semelhança é marcada pela presença da caixa, um instrumento também usado na congada e na 

folia de reis. O som é produzido quando é feito o contato das baquetas de madeira com a 

superfície da pele de animais esticada e acoplada, gerando o som repicado, característico das 

rodas de samba do Vai de Virá e das folias de Reis do município. Porém, essas semelhanças, 

vão além dos instrumentos em si, pois muitos dos praticantes do Vai de Virá, foram por muito 

tempo “cantadores de Reis” ou “tocadores de Reis”
41

, além da prática do Reisado ser uma 

atividade cultural conhecida nas redondezas do município.  

No trabalho de Miranda (2011), identificamos que essa não é uma semelhança 

presente só no grupo de samba do Vai de Virá, mas visível em outros grupos de samba 

localizados no Alto Sertão Baiano e no Médio São Francisco, como o Samba das Mulheres do 

Rio das Rãs, além desses elementos serem encontrados em outros grupos de samba 

tradicionais dessas regiões. Isso é permitido, pela proximidade dos territórios Bahia e Minas 

                                                 
41

 Expressões usadas pelos próprios participantes. 
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Gerais, onde as conexões não são observadas apenas pelas características geográficas, mas 

também no universo cultural.   

Dessa forma, assim como o Vai de Virá, a prática de alguns sambas
42

 dessas regiões 

difere um pouco da estrutura musical dos sambas de roda praticados na região do Recôncavo 

da Bahia e de Salvador. Em se tratando do objeto da pesquisa, observamos que é um samba 

que abriga mais traços da cultura do Reisado e da cultura sertaneja, na sua relação do cantar e 

na melodia da música, do que os traços do samba de roda da chula e do samba de roda 

corrido da região do Recôncavo e de Salvador. 

 

 

3.2 Dos instrumentos 

 

As rodas de samba são sempre marcadas por uma variedade de sons, esses “sons” são 

emitidos por instrumentos, tais como: cavaquinho, violão, viola, bandolim, prato e faca, 

maracá, reco-reco, chocalhos, pandeiros, atabaques, timba, timbal e triângulo. Assim como os 

diferentes tipos de samba, os instrumentos também variam entre os grupos e/ou regiões, seja 

na música, na dança, entre outras.  

De acordo com Guimarães (1991), nas primeiras manifestações do Vai de Virá, na 

antiga Vila Beija-Flor, por volta de 1875, as apresentações aconteciam em meio a muitos 

convidados que enchiam o terreiro da casa da festeira, “com uma latada feita no canto do 

quintal, onde, ao som dos instrumentos simples que eles mesmos fabricavam, dançavam e 

cantavam” (GUIMARÃES, 1991, p. 46).   

No início, os instrumentos musicais do Vai de Virá, faziam parte das atividades do 

cotidiano e trabalho, como exemplo: a lata de zinco. A lata de zinco, usada para transportar 

água, armazenar alimentos e colher frutos, também servia como um instrumento musical. Por 

muito tempo, a lata foi adaptada na roda do samba como um objeto musical. Com a 

dificuldade econômica para comprar materiais musicais dentro dos padrões de mercado, 

observa-se que os artefatos são confeccionados por membros do grupo que possuem certa 

habilidade na arte da fabricação. Ao passar dos tempos, houve a troca de instrumentos, a lata 

foi substituída pela caixa, assim como houve a incorporação de outros elementos como o 

triângulo, o reco-reco e o pandeiro.   
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 Com exceção os sambas de caboclo e sambas de terreiros presentes nas regiões do Alto Sertão da Bahia e no 

Médio São Francisco.  
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No Vai de Virá, tudo era rústico, não existia coisa pra se fazer também, muito pra 

se dançar o Vai de Virá. Geralmente é uma caixa e um pandeiro, uma caixa rústica. 

No tempo mais antigo não tinha caixa, batia-se numa lata, numa lata de querosene, 

a lata de querosene tô achando bem antiga, depois começaram a fazer uma caixa 

bem rústica, parecendo um som bem rústico e era só. Sem instrumento musical, só 

uma caixa rústica para bater e fazer o samba, não é? Geralmente com essa caixa 

batendo e um pandeiro. Esse que bate a caixa é o mesmo que tira as canções, ele 

sabe tirar as canções, aí ele encabeça, começa a dança e os outros seguem (D. 

Nice). 

 

O instrumental do grupo de samba do Vai de Virá é composto por: uma caixa, um ou 

dois pandeiros, um reco-reco e um triângulo. Entre esses, a caixa é o instrumento de maior 

importância e destaque na roda, são poucos os participantes que sabem “bater a caixa”, 

expressão usada por eles. Havia os que tocavam esse instrumento e há os que ainda tocam, 

estabelecendo, assim, uma relação de identidade entre o sujeito e o objeto, como exemplo, o 

senhor Zé da Caixa, já falecido, mas que ainda hoje é lembrado pela comunidade, como 

identificamos na fala de D. Maria:  

 

Agora os que dançavam mais morreu a metade. O finado que batia a caixa bunita, 

boa mermo, morreu, finado Zé da Caixa, irmão meu. Finado Santino é da dança, 

tombém morreu!. Aí agora nóis pegou outras danças, que ficou: Eu, Telino e 

Jeoventino, e Wilson primo meu, Wilson de Julieta, primo meu. Wilson agora tá 

doente, não pode nem bater a caixa, tem óoo, cabô, tá cabano, tá cabano as danças. 

(D. Maria). 

 

 
Foto 09: Instrumentos do Vai de Virá - Na Fazenda Tabua Grande 

Fonte: GOMES, Maiza Messias. 29/04/2012. 

 

A caixa é um instrumento composto por um corpo cilíndrico médio, de madeira, com 

duas peles tensionadas e fixadas em aros de metal, e presas a uma corda que serve de 
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sustentação no momento da execução do samba. Esse instrumento, junto com duas baquetas 

de madeira, constituem a percurssão na roda do Vai de Virá, sendo indispensável durante suas 

apresentações. Conforme nos mostra o relato de D. Maria, sem a presença da caixa fica 

impossível fazer a roda do Vai de Virá, “despois que Zé da Caixa morreu, quem ficou tocano 

foi Wilson primo meu, mas Wilson adoeceu, e nóis ficou sem batedor de caixa. Aí agora, eu 

arrumei um batedor de caixa bom, é Lorivaldo. É bom, é ele que bate a caixa pra nóis”. O 

relato demonstra a preocupação que D. Maria teve para encontrar o tocador da caixa; assim 

como ela, os outros praticipantes também relataram a importância desse tocador na realização 

das apresentações da roda. 

Na roda do Vai de Virá, o som da batida da caixa apresenta grande semelhança com o 

som da batida da caixa da contradança da Folia do Reis; como já foi apresentado 

anteriormente, muitos dos participantes do Vai de Virá foram cantadores e tocadores de Reis. 

Como nos afirma o Sr. Lourivaldo, em destaque na foto acima tocando a caixa, “eu sempre 

toquei o Reis, eu era do grupo de Reis, agora que eu toco no Vai de Virá”. Essa é uma 

característica presente nos folguedos praticados nesta região, que vive dos encontros entre as 

culturas sertaneja, africana e portuguesa. 

Outro instrumento presente na roda do Vai de Virá e usado em outra prática cultural é 

o triângulo. O triângulo é um instrumento usado no forró
43

, e também em outras 

manifestações culturais afro-brasileiras e portuguesas. Feito de ferro ou aço, o triângulo é um 

artefato que emite o som através das vibrações, som produzido por meio do movimento do 

bastão e do triângulo, sincronizado ao movimento da mão, que determina o som aberto ou 

fechado.        
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 O nome forró é derivado de forrobodó, “divertimento pagodeiro”, segundo Cascudo (2010). Dança popular 

nordestina, que carrega o mesmo nome da música.    
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Foto 10: A caixa, o pandeiro e o triângulo. 

Fonte: GOMES, Maiza Messias. 29/04/2012. 

 

Dessa forma, esses instrumentos agregam ao samba Vai de Virá traços de outras 

culturas que o diferenciam do samba de roda do Recôncavo. Por outro lado, aproximam o Vai 

de Virá de outras tradições culturais desenvolvidas na região do Norte de Minas Gerais e do 

Alto Sertão Baiano, como a cultura do vaqueiro, do repente, do reisado, do forró nordestino e 

da congada. Os traços dessas culturas são manifestados através do ritmo, dos instrumentos, 

das letras, do canto, da indumentária e das práticas culturais da comunidade de Tabua Grande.  

De acordo com os participantes do Vai de Virá, a quantidade de instrumentos 

representados na fotografia acima (figura 09) é considerada ideal para que o samba aconteça. 

Porém, a caixa e o pandeiro são artefatos que não podem faltar na hora do samba. O grupo 

também se preocupa com a afinação dos instrumentos para que não haja o descompasso entre 

os ritmos e as músicas.   

Na roda do samba Vai de Virá percebemos que, durante as apresentações, os 

instrumentos são tocados pelos homens. As mulheres participam com as vozes e as palmas, e 

em algumas apresentações sem públicos específicos, elas tocam os instrumentos, a exemplo, 

D. Maria, que tocava a lata, e a sua filha Madalena, que toca o pandeiro (em destaque na foto 

abaixo). Apesar da presença dessas mulheres
44

, é clara a predominância dos homens na 

condução dos instrumentos, é um universo dominado por eles. Questionadas sobre a 

                                                 
44

 As mulheres da comunidade da Tabua Grande distanciam da ideia de fragilidade e dependência da mulher, 

além dos afazeres domésticos, elas desenvolvem trabalhos que exigem força, coragem e habilidades que são 

atribuídos aos homens.  
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participação delas com os intrumentos, responderam-nos que são os homens que tocam e elas 

preferem dançar. 

 

 
Foto 11: A presença da mulher na roda do Vai de Virá tocando o pandeiro. 

Fonte: GOMES, Maiza Messias. 29/04/2012. 

 

Nas apresentações do Vai de Virá, nota-se uma hierarquia na lida com os objetos 

musicais, geralmente cada indivíduo desempenha habilidades específicas no manuseio, nas 

batidas e nos toques dos instrumentos utilizados no decorrer da dança. Alguns desses 

instrumentos musicais que compõem o Vai de Virá, como o triângulo, não são utilizados pelo 

grupo nos momentos do samba, mas, segundo o Sr. Otelino, “o triângulo faz diferença no som 

do samba e pode ser tocado pro qualquer um de nóis”.  Na roda, os sons são identificados por 

eles, além do corpo que responde às batidas com o movimento, os ouvidos são afinados, 

permitindo aos sambadores a identificação dos ritmos. Observamos que, como disse o Sr. 

Otelino, não há um tocador definido para o triângulo, qualquer um dos participantes pode 

tocá-lo, por ser considerado um instrumento de fácil manuseio.  

É no espaço da roda que esses instrumentos se encontram e se agregam, dando som, 

ritmo e expressão ao samba do Vai de Virá. Quem chega à roda percebe que é um espaço 

participativo e de diversas emoções, que constitui uma tradição, consequentemente, 

transforma o cotidiano dessas pessoas em um espaço festivo, alegre e sociável. Dessa forma, a 

roda une as pessoas através da música, da dança e da energia que perpassa pelo universo do 

samba e permite ao corpo o contato estético com outros corpos, possibilitando trocas e 

interpretações entre esses elementos.  
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3.3 Das Cores 

 
“A ema pisou na vereda 

Cadê o meu lenço de seda”. 

 

 

De acordo com os participantes, não existe uma regra na roda do samba do Vai de Virá 

em relação à vestimenta, aos adereços e às cores da roda. A indumentária e os enfeites são 

usados para as apresentações fora da comunidade de Tabua Grande, enquanto que durante as 

apresentações na comunidade, as pessoas participam da roda do samba com roupas do próprio 

cotidiano, aquelas usadas no próprio trabalho ou para passear, conforme constata Neguinho:  

 

No início não usava a roupa como uma farda do Vai de Virá, o uso da roupa 

colorida foi uma influência da Fundação
45

, Dona Nice, que falou que era pra nós 

usar a farda, aí mandou fazer a roupa colorida, a farda. Mas não tinha farda não, 

nóis dançava com a roupa nossa mesmo, era assim. Dançava com a roupa nossa e 

não dançava com sapato não, era com os pés no chão, descalce mesmo (Neguinho).   
 

Como já citado, o uso de adereços não é uma regra para o grupo do Vai de Virá. Não 

havia uma preocupação com a vestimenta, pois o samba constituía uma manifestação 

cotidiana e espontânea, não seguia uma prática cultural que exigisse roupas adequadas. O Vai 

de Virá fazia parte das atividades de lazer da comunidade de Tabua Grande, era dançado nas 

casas e nos terreiros, com roupas comuns. Mas, como o samba passou a ser apresentado em 

locais públicos, o grupo, junto com a Fundação Joaquim Dias Guimarães, na pessoa de Dona 

Nice Amaral, sentiu a necessidade de um vestuário para o grupo.  

Assim, eles passaram a fazer uso de roupas coloridas, semelhantes às características do 

samba de roda do Recôncavo baiano, onde as mulheres usam saias compridas, franzidas na 

cintura com elástico e rodadas, que transmitem os movimentos e as expressões do corpo e 

proporcionam a mobilidade aos quadris, principalmente, quando elas giram na roda. Dentre os 

participantes de Vai de Virá, como Dona Maria é conhecida pelos movimentos de sua saia, 

segundo o relato de Dona Nice:  

 

É a coisa mais linda o Vai de Virá, todo mundo fica dançando, cada um 

apresentando mais solto. Aquela Maria, irmã de Otelino, hoje ela não aguenta mais, 

a roda dela, ela fazia assim com a saia (ela levanta e roda a saia), ia na cabeça. 

Esse Meneses que era o Secretário de Cultura de Salvador se encantou com a nega 

Maria, era bonito demais! (D. Nice). 
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Para Sandroni, “a imagem do corpo das sambadeiras em movimentos simultâneos, 

sacudindo os ombros, remexendo os quadris, girando e segurando a saia rodada, produz no 

espectador uma sensação estética de vitalidade e bem-estar” (2006, p.60). Assim, sambar é 

uma demonstração de que o corpo está vivo, expressando alegria, habilidade e vontade. 

Arriscamos dizer que sambar não requer apenas gostar de samba, vai muito além do gostar, é 

preciso se entregar ao samba de corpo e alma. Ao participar de uma roda de samba, quem 

gosta de sambar não se questiona se vai sambar ou não, simplesmente, samba. O samba 

pertence ao corpo, o samba é o corpo e se faz presente nos movimentos espontâneos do corpo, 

no sorriso e no olhar, transformando a roda de samba em um espaço onde a linguagem 

exercida é a linguagem corporal. Na roda é o corpo que fala, que expressa alegria, o belo, a 

habilidade e a técnica, mas também a dor e o cansaço do trabalho, das marcas da história e do 

tempo, revestido pelas roupas coloridas e pelos adereços, que dão cores e forma ao samba de 

roda.  

O uso das saias compridas, franzidas na cintura, com várias camadas de babados e 

rodadas, confeccionadas em tecidos estampados em cores vivas e contrastantes, nos apresenta 

traços de uma cultura tradicional baiana. De acordo com Sandroni (2006), é um traje típico 

baseado na simbologia da baiana, ou seja, trajes que carregam em si traços de uma identidade, 

de um lugar, de uma história, de um tempo, ou, quem sabe, de uma classe.  

 

As saias grandes, né, eles sabiam que pra poder (pausa) oh, “Arriba a saia muié, 

não deixa a saia moiar, a saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Arriba a saia 

muié, não deixa a saia moiar, a saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar.” É a 

vida, não é? E aquela saionar rastando no chão, porque eles viam lá dentro aquelas 

saias, a mais linda das, das garotas, das senhoras, das sinhás-moças, das 

sinhás...aquelas roupas mais lindas (D. Nice). 

 

De acordo com o relato de D. Nice, o uso das saias longas e rodadas pelas 

sambadeiras, além de proporcionar beleza e leveza aos movimentos, nos reportam a uma 

realidade histórica e cultural, na qual se inscreve a história de escravidão no Brasil, quando as 

mulheres, ou melhor, as sinhás vestiam as saias longas e volumosas, que acentuavam as 

curvas do corpo. Enquanto isso, nas senzalas as mulheres escravas reproduziam o modelo das 

roupas usadas pelas sinhás; mesmo sem disporem de tecidos mais sofisticados, 

confeccionavam suas roupas com tecidos de algodão, que muitas vezes, eram resultado do 

trabalho da produção do próprio algodão, cultivado por elas. Dessa forma, as roupas saíram 

das casas grandes e das senzalas e ganharam as rodas de samba. Com o tempo, as sambadeiras 

passaram a utilizar as saias compridas, confeccionadas em tecidos estampados, com cores 
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vivas e alegres, a fazer uso de babados, bordados, rendas e adereços, apresentando 

características da cultura africana.    

As mulheres também utilizam brincos e colares coloridos e, além das saias coloridas, 

geralmente, com tecidos estampados, usam blusas folgadas, com ou sem babados no decote e 

nas mangas, de cor lisa ou cores contrastantes com o tecido da saia.  

Assim como as mulheres, os homens também se apresentam com o uniforme ou com a 

“farda”, expressão usada pelo próprio grupo. As camisas, geralmente, são em tecido liso, da 

mesma tonalidade do tecido das blusas das mulheres, ou em forma de contraste com o tecido 

das saias. As calças usadas são confeccionadas em tecido de algodão, são franzidas na cintura. 

Em relação aos calçados, observamos que tanto os homens quanto as mulheres 

aparecem calçados e descalços na roda do samba. Não importa o lugar da apresentação, não 

há regras para o uso de calçados, podendo os foliões optarem ou não por esse acessório.  

As cores da roda do Vai de Virá são cores fortes, alegres e de contraste, como o azul e 

o amarelo, o vermelho e o verde. As combinações das cores, aparentemente, não seguem 

nenhum padrão estético especial, e também não seguem nenhuma tendência de moda atual. 

 

 
Foto 12: A presença das cores vibrantes da roda do samba do Vai de Virá. 

Fonte: PAUDARQUE, Armando Ladeia. Junho, 1993. 
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3.4 Do canto 

 

O canto e a dança sempre estiveram presentes em ações desempenhadas pelos 

africanos e indígenas em diferentes momentos do cotidiano. De acordo com Tinhorão, “os 

africanos criavam cantos propícios para todas as situações, eram cantos para obter chuva, para 

a terra não secar, para o período da colheita, para a caça, para pesca e todas as demais 

atividades da comunidade” (2008, p.123). Além dos cantos estarem presentes durante a 

realização das atividades do cotidiano dos africanos, eram comuns, também, os cantos nas 

cerimônias religiosas, nos momentos particulares da vida dos homens e das mulheres, na vida 

da comunidade, nas confraternizações e as já citadas, as canções de trabalho.  

Na roda de samba, o canto segue o padrão de perguntas e respostas. No samba-chula, 

a principal parte cantada é chamada justamente de chula. Para Sandroni (2006), a forma ideal 

de cantar a chula seria por quatro homens, “os dois primeiros cantam a chula, em polifonia de 

terças paralelas, e os dois outros cantam o chamado relativo, também em polifonia de terças 

paralelas” (IPHAN, 2006b, p. 39). Essa forma ideal apontada por Sandroni é seguida pelos 

grupos de samba-chula da região do Recôncavo da Bahia, a principal parte cantada é chamada 

de chula e o chamado relativo constituiu-se como um tipo de resposta à chula. 

Outra forma de se cantar o samba é a apresentada pela modalidade do samba-corrido. 

Segundo Sandroni (2006), é conhecida pelo fato do cantador principal do samba ser um 

solista. A resposta, que não recebe o nome de relativo, é cantada pelos participantes do samba, 

incluindo os integrantes do grupo e os espectadores. Os textos são frases curtas, cantados 

pelos solistas e depois repetidas pelos participantes. Segundo Sodré (1998), composições 

como essas de estrofes solistas e refrão fixo é uma maneira dos negros comporem os sambas. 

“Sabe-se que a estrofe solista improvisada, acompanhada de um refrão fixo (retomado sempre 

pelo coro), é uma das principais características da música negro-brasileira” (SODRÉ, 1998, p. 

58).    

No canto do Vai de Virá, identificamos, mais uma vez, a semelhança com o samba-

corrido do Recôncavo, embora o samba-corrido possua apenas um cantor, que seria o 

vocalista e o restante do grupo responde, junto com as mulheres sambadeiras. No Vai de Virá, 

não existe apenas um cantor, geralmente, os homens que tocam os instrumentos, cantam junto 

com D. Maria, o Senhor Otelino e Neguinho, os outros participantes do grupo respondem, 

juntamente com os espectadores, acompanhados das palmas. Segundo D. Maria, “a músiga é 

assim ó: virou, virou, vai de virá, eu tomém sei virá, vai de virá. As músigas premeira era 
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essa, aí agora fazia o samba, fazia o samba quente, fazia o samba quente, dançava, dançava, 

dançava até cansava”. É um samba cantado por todos, o “Virou, virou, vai de virá, eu também 

sei virar, vai de virá” é o verso que é repetido várias vezes na roda, os outros versos também 

são cantados e repetidos, mas podemos dizer que o “Virou, virou, vai de virá, eu também sei 

virar, vai de virá” é refrão na roda do samba. É um canto cantado por todos os da roda, não há 

uma regra para ser seguida na música do Vai de Virá, como também não há uma sessão de 

perguntas e respostas.  

O canto do Vai de Virá carrega aspectos da cultura sertaneja, com letras simples e 

singelas, relativamente curtas, onde as rimas podem ser de apenas dois versos, e raramente 

indo além. Há ocorrência eventual de improvisação verbal, permitindo que se “joguem 

versos” 
46

 como nas antigas brincadeiras de roda, visibilidade marcante na roda. Na roda o 

canto não é apenas em forma de perguntas e respostas, os cantos e versos são vulneráveis na 

escolha dos participantes, a exemplo das cantigas populares, algo bem característico da região 

Nordeste. Esses versos podem trazer para a roda temas como: a paquera, a conquista do 

homem ou da mulher, o cenário rural, entre outros. Daremos aqui, a título de ilustração, um 

exemplo:  

 

Refrão: 

Virou, virou, vai de virá, eu também sei virar, vai de virá. 

 

Versos:  

Eu subi na roseira e tirei um galho, segura, morena, se não eu caio. 

O sol entrou, escureceu, samba, morena, que o samba é seu. 

Tira a canga do boi carreiro, carreiro carriador. 

 

Existe um repertório de versos conhecidos pelos participantes, que fazem parte das 

apresentações presentes nas rodas do Vai de Virá. Notamos que elementos de canções da 

cultura nordestina, como o repente, foram incorporados ao canto, a exemplo: “Coqueiro da 

Bahia, quero ver meu bem agora, quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora” 
47

, entre 

outros versos que trazem características da cultura sertaneja. 

O repente é um estilo musical que se insere na tradição da literatura nordestina de 

cordel; apesar de não se apresentar em forma de perguntas e respostas, é possível perceber, na 

                                                 
46

 Expressão usada pelos participantes para referirem-se ao ato de cantar os versos – jogar o verso na roda. 
47

  Waldir Teles – repentista nordestino: http://violanordestina.vilabol.uol.com.br/teles.htm. 
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voz do Sr. Otelino, que o canto do Vai de Virá carrega características dessa cultura, na forma 

de canto alternado, acompanhado pelos instrumentos e sem muita preocupação com a 

afinação da voz, o que vale é a rima e o ritmo. Assim como o repente, o canto do Vai de Virá 

expressa força no discurso ao elencar aspectos das vivências cotidianas e das problemáticas 

enfrentadas pelos moradores.  

Assim como o Sr. Otelino, verificamos que os cantores do Vai de Virá incorporaram 

ao canto do samba formas presentes em outras práticas culturais do viver rural, como o canto 

dos boiadeiros, o canto do trabalho e o canto das ladainhas. Essas práticas não foram perdidas 

no tempo, ao contrário, estão vivas em quase todas as comunidades negras rurais no Brasil, 

favorecendo, assim, os laços culturais de viver dos grupos. Em relação ao canto do boiadeiro 

e do trabalho, verificamos que esses ainda estão presentes nas rotinas da comunidade.  

Dessa forma, através do canto, o espaço da roda de samba Vai de Virá apresenta uma 

diversidade de culturas, e nesse momento as diferenças se encontram e convivem, ou seja, é 

um espaço intercultural, os participantes ou os agentes interagem com convenções culturais 

diferentes. Segundo Canclini, “(...) interculturalidade implica que os diferentes se encontram 

em um mesmo mundo e devem conviver em relação de negociação, conflito e empréstimos 

recíprocos” (2009, p. 145). Assim, a roda do samba do Vai de Virá, através do canto, da 

dança, dos instrumentos e da música, se apresenta como um espaço de trocas culturais, onde 

traços da cultura sertaneja são emprestados à cultura afro-brasileira, configurando um espaço 

intercultural.  

    

 
Foto 13: Sr. Otelino, expressão de força ao cantar o samba do Vai de Virá. 

Fonte: GOMES, Maiza Messias. 21/04/2012. 
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3.5 Da música 

 
 

“Ô lêlê vai virar 

Vire aqui, vire acolá...” 

 

 

O universo musical do samba de roda é vasto e diversificado. O repertório de uma 

roda de samba tradicional pode sofrer adaptações de acordo com a região e as tradições do 

grupo. Na formação do repertório, é possível perceber que, mesmo existindo especificidades 

na expressão de cada grupo, há letras de músicas que são identificadas em vários grupos, por 

exemplo: 

 

Pau-pereira, pau-pereira 

É um pau de opinião 

Todo pau fulora e dá 

Só o pau-pereira não. 

 

Essa é uma música de domínio popular, cantada pelo grupo Vai de Virá e por outros 

tipos de samba, como o da comunidade quilombola do Rio das Rãs, situada próximo às 

margens do Rio São Francisco, no município de Bom Jesus da Lapa - BA. Sambas de 

composição do próprio grupo e de outros fazem parte do repertório de apresentação do Vai de 

Virá, como nos afirma D. Maria: 

 

Era nóis mermo, era nóis. Tinha um cado de músiga, nóis dançava essas músigas 

tudo, tinha essas danças tudo e virava em outras danças e virava im outra e virava 

im outra, dançava até cansava (D. Maria). 

 

O relato de D. Maria sugere que o grupo criava as suas próprias músicas, como 

também se apropriava de músicas de outros grupos, ou de diferentes tradições culturais, 

evidenciando, assim, a presença de outras danças na roda do Vai de Virá. Como discutido 

anteriormente, o Vai de Virá é uma tradição que abriga diversas transmissões culturais, assim 

como a cultura, não é pura, fixa nem acabada, pelo contrário, é um costume que mantém sua 

continuidade por meio das conexões com outras culturas, em um processo de invenção e 

reinvenção. 

Os temas que compõem as letras das músicas retratam aspectos que evidenciam a 

complexidade do universo cultural dos participantes. Os semblantes do cotidiano são 

relembrados e cantados nas rodas, além das experiências, resistências e conflitos que os 

antepassados vivenciaram e projetaram. A visibilidade nas letras do samba do Vai de Virá, 
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retratando a relação entre o homem e a mulher, destaca o “jogo” do amor, o ensejo à 

conquista, o ciúme, as tristezas e alegrias de um encontro.  

 

Eu fui na salina muntado no coei 

Samba de homem, muié tá no mei. 

 

Refrão: 

Virou, virou, vai de virá, eu também sei virar, vai de virá. 

 

Fica aí, muié 

Que eu vou no samba e vem já 

Se o samba lá tiver bom 

Eu vem te buscar 

 

Refrão 

 

Eu fui arriar meu burro 

Me deu um coice no pé 

Nunca vi coisa doer 

Como coice de muié 

O que é, o que é? O que é, meu bem, o que é? 

 

Eu não vinha nessa casa 

Nem nela tinha atenção 

Vem dá gosto da dona dela 

Com sua geração 

 

Trabaiei, trabaiei pra dá conta da muié 

E o pago que’la me deu 

Foi dizer que não me quer 

 

 

Nessas estrofes observa-se que as músicas retratam situações de acontecimentos do 

cotidiano. Tomemos para análise a terceira estrofe da música acima, verificamos que a prática 

de “arriar” 
48

 os animais é comum entre os moradores, a exemplo do que ocorre no uso de 

animais de tração, como meio de transporte e lazer. Entretanto, “arriar” um animal requer 

habilidade técnica e uma relação de intimidade com ele, pois se trata de uma prática de 

confiança e respeito, imposta pelo domesticador. Mesmo assim, o animal pode surpreender 

com coices e cabeçadas, o que, para o dono, é uma manifestação de afronta, reproduzida em 

forma de dor. Percebemos que nos versos o animal é usado como figura de linguagem, há 

uma transferência de sentidos e significados nessa relação. A dor simbolizada pelo coice do 

                                                 
48

 Na linguagem do grupo, arriar é usado para colocar o arreio no animal, cavalo, burro, jumento, entre outros 

animais. 
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animal faz referência a um “não” ou uma grosseria recebida de uma mulher, numa tentativa 

frustrada de uma conquista. Trata-se, também, de uma comparação entre a dor física, 

manifestada através do coice do animal, e a dor emocional, manifestada por uma desilusão 

amorosa. Nesse caso, a dor que machuca e maltrata não é a dor física, mas a dor emocional. 

Por outro lado, o sentimento que nos é transmitido, através desses versos, é de uma tentativa 

de dominação e de controle sobre a mulher. No entanto, ao se revelar contrária a esse 

comportamento masculino, a atitude da mulher é interpretada e comparada ao coice do 

animal, indo de encontro a todas as convenções culturais do universo masculino.          

Além disso, as vivências cotidianas são incorporadas às letras das músicas do samba 

Vai de Virá, retratando formas peculiares de resistência e luta. As letras falam de um universo 

conhecido pelo povo da comunidade, e este dá seguimento às tradições que foram deixadas 

por outras gerações. Sobre a continuidade cultural de comunidades aldeãs da Idade Moderna, 

Burke destaca: 

 

Em comunidades aldeãs onde a maioria das famílias ali permanecia ao longo das 

gerações, vivendo nas mesmas casas dos pais e avós, lavrando o mesmo solo, é 

razoável supor uma grande continuidade cultural. Nesse tipo de comunidade, as 

tradições orais provavelmente eram estáveis e, assim, constituem um guia mais 

confiável para o passado do que os historiadores modernos se dispõem a admitir. 

Existem ainda hoje homens que moram nas Terras Altas ocidentais, ocupando a 

mesma terra que ocupavam seus antepassados no século XVII e possuindo tradições 

familiares que remontam a essa mesma época (BURKE, 2010, p. 124). 

 

Os aspectos relacionados à continuidade cultural muito presente em comunidades 

rurais, manifestam-se nos saberes e fazeres de um povo, a partir das relações familiares, da 

permanência no espaço e da estabilidade das relações. Esses aspectos estão vivos na memória 

do grupo e são passados para as futuras gerações, através das tradições orais, do trabalho, das 

manifestações e das experiências vividas. Podemos destacar aqui, como exemplo, o próprio 

samba Vai de Virá, em relação ao qual, em entrevista, alguns de seus membros diziam não 

saber mais as músicas e as danças. Mas, ao ouvirem a batida dos instrumentos e um verso 

cantado por um dos membros, isso foi o suficiente para que todo o grupo recordasse as 

canções e caísse no meio da roda. Dessa forma, mesmo o samba não estando presente todos 

os dias na comunidade, materializado em forma da roda, na memória e na vida desses 

moradores, os versos surgem naturalmente, entre uma música e outra eles vão se encontrando 

e se reencontrando e reinventando suas tradições. 

Outro tema presente nas músicas do Vai de Virá é o cenário natural da comunidade: os 

animais, as plantas e as rochas (lajedo), entre outros fenômenos naturais, são temas 



87 

 

 

recorrentes no repertório do samba. Através da improvisação e da repetição, os participantes 

do Vai de Virá vão incorporando imagens que são contempladas no seu cotidiano. A seguir, 

apresentamos alguns versos de músicas do Vai de Virá que fazem abordagem sobre esses 

fenômenos. Nota-se que a letra não vem em forma de diálogo, ou seja, são versos que trazem 

situações de uma vida rural, às vezes rimados, às vezes não. A letra abaixo ajuda-nos a 

entender melhor esses aspectos: 

 

Lajedo bom de cabrito vadiá 

Formiguinha miúda me mordeu, me mordeu, mas não dueu 

Ariri sariema pena só, penacho da ema 

 

Refrão: 

Virou, virou, vai de virá, eu também sei virar, vai de virá. 

 

O tatu sobe no pau, é mentira, muleque 

Ele sobe, ele desce, é mentira, muleque 

 

De moita em moita 

De pedra em pedra 

Quando eu vi a onça 

Eu levei uma queda 

 

Iaiá, oia a onça 

Pra que bulir com ela! 

Oia a onça pintada 

Da maia amarela 

 

Arriba a saia, muié, 

Não deixa a saia moiá 

A saia custa dinheiro 

Dinheiro custa ganhar 

 

O ri tá cheio, Piau, 

Passa por cima do pau, Piau, 

 

Panha, panha, panha, muié, 

Panha a laranja no chão se quiser 

 

Inda vou lá, inda vou lá 

Vou na Santa Luzia sambar 

Inda vou lá, inda vou lá 

Vou na Santa Luzia sambar 
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O samba destaca situações do viver rural, ressaltando suas dificuldades e 

enfrentamentos diários. São versos que transmitem a simplicidade do campo, a vida tranquila, 

o contato com a natureza, o encantamento e a admiração que esse universo possibilita. A 

beleza dos lajedos, somada à diversão dos animais, constitui uma cena incomum em relação à 

vida agitada das cidades. Os versos nos mostram o convívio humano com o animal, revelando 

as manobras necessárias para manter a sobrevivência em meio às astúcias. São versos que 

expressam o tempo e o espaço do universo rural, com modos particulares de utilização de um 

tempo que difere do universo urbano, principalmente em relação à vida social, às percepções 

da vida coletiva e da vida local da comunidade.  

 

 
Foto 14: O lajedo, um dos temas retratados na música do Vai de Virá. 

Fonte: GOMES, Maiza Messias. 08/03/2012. 

 

Na música, a comunidade de Tabua Grande é marcada pela paisagem, pela 

predominância da natureza, pelos laços étnicos e a relação intercultural que perpassam esses 

indivíduos. Essas características são particularmente construídas em contextos históricos, 

sociais e culturais específicos e são responsáveis por relações que resultam em práticas e 

representações peculiares a respeito do espaço, do tempo, do trabalho, da família, da religião, 

da tradição, entre outras especificidades. 

Os temas que compõem o repertório do samba também abrangem aspectos que nos 

reportam à história de luta dos negros no Brasil, ressaltando os conflitos, as perseguições, os 

maus-tratos, as fugas, como também as festas, as devoções, o trabalho, os encontros, as 

práticas culturais e sociais da casa-grande e da senzala. De acordo com Miranda (2011), 
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“durante a escravidão, a dança representava, nesses espaços, momentos privilegiados de 

liberdade, de comunicação interna entre os escravos, de articulações, de estratégias, críticas e 

trocas de informações por meio da crônica cantada” (2011, p. 122). 

Práticas como essas não ficaram perdidas no tempo, pelo contrário, estão vivas em 

quase todas as comunidades negras rurais do Brasil, proporcionando, assim, os laços de 

continuidade de tradições culturais da comunidade. Assim, a herança cultural do grupo Vai de 

Virá e de outros grupos de samba de roda vem permitindo a continuidade dessa prática, 

simbolizando lutas e resistências desses sambadores.     

 

 

O carro de Mina chegou 

Cheio de nego nagô 

Mas o carro de Mina chegou 

Cheio de nego nagô 

 

Refrão: 

Virou, virou, vai de virá, eu também sei virar, vai de virá. 

 

O batuque na cozinha a sinhá não quer 

O tição virou e queimou meu pé 

 

Bera o beco, bera o beco 

Iaiá, bera o beco 

Bera o beco, sinhá, eu também vou berar 

Vou berá, bera o beco, sinhá 

 

Composições como essas constituem uma prática cultural de resistência e afirmação 

da cultura afro-brasileira. No Brasil, o samba é a maior expressão da cultura negra e, também, 

o espaço de socialização, resistência e afirmação dessa identidade. Os versos do samba nos 

transportam para uma época em que as comemorações dos negros eram proibidas e 

reprimidas, época em que os batuques incomodavam os senhores, os feitores e os dirigentes. 

Ao retratar sobre os aspectos de resistência do samba, Sodré nos aponta: “Quanto ao seu 

aspecto de resistência, não há lugar de dúvida, basta saber ‘ler’ ou escutar a história da música 

negra. (...) o samba é ao mesmo tempo um movimento de continuidade e afirmação de valores 

culturais negros” (1998, p. 56). 

No que se refere à resistência e à afirmação de identidade na Tabua Grande, não é 

diferente, a autoidentificação e a valorização da cultura são intensificadas nas práticas do 

samba e na sua continuidade. 
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 A partir desses temas, a música do Vai de Virá manifesta características de 

simplicidade, de resistência e de continuidade. Os versos transmitem a alegria, a história e 

práticas culturais em ritmo acelerado. Embora o tema sobre a resistência da cultura afro-

brasileira esteja presente nas músicas do samba, são poucos os versos que abordam a temática 

no samba de roda da Tabua Grande. Nas lembranças dos sambadores, os versos mais 

recorrentes são os que retratam aspectos da própria comunidade e da relação homem e 

mulher.   

Para as apresentações em ocasiões fora da comunidade, o repertório do grupo Vai de 

Virá segue um ritual, a entrada na roda ou a chegada no espaço é anunciada através dos 

versos: 

 Quem chegou, chegou! 

Quem chegou foi eu... 

A cancela bateu, cavaleiro sou eu 

 

Refrão: 

Virou, virou, vai de virá, eu também sei virar, vai de virá. 

 

Os singelos versos expressam gestos de um viver no campo, do anunciar uma chegada 

à casa do vizinho, a cancela que bate ao ser aberta para a passagem de alguém. Geralmente, 

ao passar por uma cancela, o cavaleiro a solta e ela se fecha sozinha, produzindo um barulho 

que é reconhecido e identificado pelo morador como anúncio da presença de alguém, os 

versos expressam a ousadia do grupo, ao dizer “quem chegou, chegou”. Assim, para o grupo 

não importa quem está faltando, os protagonistas são os que não podem faltar na festa, e são 

eles que anunciam a sua própria chegada, que, de forma direta ou indireta, chama a atenção 

dos demais, demonstrando sua posição de destaque: Eu cheguei, “quem chegou foi eu”! Nesse 

espaço de composição das músicas do samba, percebemos uma prática de resistência cultural 

afro-brasileira. Além das letras das músicas estarem associadas aos problemas sociais, de 

resistência e afirmação de identidades, o samba expressa, também, o grito de liberdade, de 

pedido de respeito e de valorização; em uma linguagem simplória, a mensagem do grupo 

seria: agora é a minha vez, eu cheguei! 

Outro momento marcante, nas apresentações do Vai de Virá, é a música da despedida, 

cantada pelo grupo e respondida pelo público; nesse momento, os versos surgem quase como 

um apelo para o grupo permanecer.   
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Eu já vou embora 

Vai não 

Eu já vou embora 

Eu ja vou embora 

Vai não 

Eu já vou embora 

 

Refrão: 

Virou, virou, vai de virá, eu também sei virar, vai de virá. 

 

Após esses versos, o grupo encerra a sua apresentação; nesse momento, os sambadores 

se despedem da roda e deixam o centro das atenções para retornarem à vida comum. Assim, a 

roda do samba constitui-se como um palco, onde todos são os atores que contagiam as 

pessoas, seja pela música, seja pela batucada ou pela roda que vive à espera de um corpo que 

sambe.  

 

 

3.6 Da relação com a dança 

 

Tudo começa com a formação de uma roda, ao som da música, a presença dos 

instrumentos, das palmas e dos sambadores, que invadem a roda de dois em dois.  

 

De quando em vez um dançarino cansava e outro entrava na roda, a fim de não parar 

a dança por muitas horas da noite. Do outro lado, sobre uma caixa, a cachaça era 

vendida aos participantes, ao claro de um candeeiro de azeite, pendurado num 

moirão. Santinha, com seu jeito brejeiro, esperava cantando que saísse algum 

dançarino para ela ocupar o lugar na roda (GUIMARÃES, 1991, p. 47).  

 

No samba de roda, a dança e a música são inseparáveis. No grupo do Vai de Virá, 

todos os participantes, homens e mulheres, exercem o papel importante de cantar e dançar. Os 

membros na roda, sejam eles músicos ou sambadores, posicionam-se em círculo, sempre 

fechado, e normalmente ficam na roda um ao lado do outro. Os instrumentos permanecem 

juntos – caixa, pandeiro, reco-reco e o triângulo - sempre de frente para os participantes, que, 

por sua vez, se deslocam para o centro da “roda” para executar os passos do samba. Na roda 

todos dançam, desde os músicos até os convidados. Convém recordar a descrição de 

Neguinho sobre os passos da dança: “Quem inicia a roda é o que toca a caixa, e logo depois o 

que tá próximo dá uma volta na roda e é seguido pelo que tá do lado, cada um pode dá duas 

voltas na roda, e assim vai”. O ritmo na roda é acelerado, o toque rápido marca as batidas da 
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caixa sobressaindo em relação aos outros instrumentos, considerada pelo grupo como o 

utensílio principal.  

O nome Vai de Virá vem do próprio desenvolvimento da dança, os sambadores dão 

voltas em círculos, dentro de outro círculo. O primeiro membro entra na roda e dá uma volta 

circular, junto com alguns giros; logo depois, quando estiver na sua segunda volta dentro da 

roda, o outro, que estava posicionado ao lado do primeiro entra na roda, logo atrás do 

primeiro. Cada dançarino dá duas voltas dentro da roda e retorna para o seu lugar, e, assim, o 

samba vai se desenvolvendo e a roda vai seguindo a ordem dos sambadores, que esperam a 

sua vez de entrar, cantando e batendo palmas, sucessivamente. Diferente de outros sambas de 

roda, como a chula, onde a troca dos sambadores, ou seja, quando um sai da roda, para o outro 

entrar, sinaliza, com o movimento tradicional, a umbigada.  

No samba Vai de Virá, o sinal a ser seguido, na roda, é a posição dos sambadores, que 

acontece de acordo com a sequência do próprio círculo.  Assim, observamos que, na roda do 

Vai de Virá, apesar de não ser declarado como uma exigência do grupo, os sambadores 

esperam a vez, respeitando a do outro. Compreendemos a roda um espaço comum, dentro do 

qual todos são iguais, apresentando suas diferenças apenas nos movimentos individuais, 

quando cada um segue inventando e reinventando formas de expressar o corpo. Segundo 

Celito
49

, “na roda não há uma ordem a ser seguida para dançar, cada um tem um jeito 

diferenciado de dançar, que varia de acordo com o próprio corpo, com o gingado”.  

Esses movimentos da roda são corridas, saltos e giros, variando de dançarino para 

dançarino, conforme suas características e performances. Na roda podemos identificar 

movimentos com traços de outras manifestações, como exemplo, a contradança do Reisado, 

presentes nos movimentos de alguns dançarinos e no toque dos instrumentos. Como já 

abordado anteriormente, a proximidade com a cultura mineira tem permitido à cultura do Vai 

de Virá absorver traços do Reisado, como exemplo, o uso da caixa, instrumento marcante da 

roda do Vai de Virá, também usado na Folia de Reis. Além disso, a Folia de Reis é uma 

prática cultural presente no município de Guanambi e adjacências.  

Nesse sentido, contrapondo-se aos conceitos clássicos de mestiçagem e sincretismo, 

Canclini (2008) propõe a análise dos processos de entrecruzamento e intercâmbio cultural, 

pelo mecanismo da hibridação, considerado por ele como eficaz nas conexões em 

determinadas esferas sociais.  

 

                                                 
49

 Celito Brito, entrevistado pela autora em 07/05/2012, em sua residência na cidade de Guanambi. É professor 

da rede municipal de ensino e membro da Fundação Joaquim Dias Guimarães.      
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Hibridação designa um conjunto de processos de intercâmbios e mesclas de culturas, 

ou entre formas culturais. Pode incluir a mestiçagem – racial ou étnica –, o 

sincretismo religioso e outras formas de fusão de culturas, como a fusão musical. 

Historicamente, sempre ocorreu hibridação, na medida em que há contato entre 

culturas e uma toma emprestados elementos das outras
50

, (CANCLINI, 2006, p.1).   

 

Dessa forma, na roda, o corpo que se apresenta é caracterizado pelas marcas do 

trabalho, pelas experiências que foram acumuladas ao longo da vida, pela história da 

comunidade e pelos elementos emprestados de outras culturas. São traços culturais herdados 

dos negros escravizados e, também, resultantes dos intercâmbios e das mudanças vivenciadas 

pela comunidade de Tabua Grande.  Assim, esse corpo é um espaço que abriga várias 

memórias, e a roda é o lugar onde essas lembranças interagem, se compartilham e se 

expressam através da dança. Além disso, é através da dança que essa tradição vai tendo 

continuidade e se desenvolvendo dentro da comunidade. Segundo Sodré,  

 

Para os africanos, a dança é um ponto comum entre todos os ritos de iniciação ou de 

transmissão do saber tradicional. Ela é a manifestação pedagógica ou “filosófica”, 

no sentido de que expõe ou comunica um saber ao qual devem estar sensíveis as 

gerações presentes e futuras (SODRÉ, 2002, p. 137).  

 

É na roda do samba do Vai de Virá que o corpo dançante se comunica com outros 

corpos e com a história dos seus antepassados, relacionando-se com as letras das músicas, a 

sonoridade, o ritmo, a batida das mãos, o jogo corpóreo, com gingadas e pisadas fortes e 

cadenciadas, fortalecendo, assim, as características do samba e memórias corporais.  

Dessa forma, as danças historicamente presentes nas práticas culturais dos africanos 

atuam em diferentes momentos do cotidiano das pessoas, permitindo momentos de 

transmissão, continuidade e reinvenção de novas tradições.  

 

(...) Dança é impulso e expressão da força realizante. É transmissão de um saber, 

sim, mas um saber incomunicável em termos absolutos, pois não se reduz aos signos 

de uma língua, seja esta constituída de palavras, gestos imitativos ou escrita. É um 

saber colocado à experiência de um corpo próprio (SODRÉ, 2002, p. 137).  

 

A movimentação da roda do Vai de Virá parece muito simples para quem assiste, mas, 

ao tentar reproduzir os movimentos, percebemos que a simplicidade está apenas na aparência. 

Na roda, os movimentos são rápidos e requerem agilidade, coordenação motora e 

desenvoltura do corpo. 

                                                 
50

 Entrevista de Néstor García Canclini para a EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo, disponível em: 

http://www.edusp.com.br/cadleitura/cadleitura_0802_8.asp. Acesso em 30/06/2012. 

http://www.edusp.com.br/cadleitura/cadleitura_0802_8.asp
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No samba de roda da região do Recôncavo Baiano, segundo Sandroni (2006), o 

movimento característico desse samba é o passo do “miudinho”, em que os pés são colocados 

na posição paralela, e que consiste em deslizar os pés rápidos e ao mesmo tempo, para frente e 

para trás. “Trata-se de um leve e rápido pisoteado, com os pés na posição paralela e solas 

plantadas no chão” (IPHAN, 2006b, p. 53). No entanto, no samba de roda do Vai de Virá, não 

identificamos na performance do sambadores a presença desse passo, uma vez que do Vai de 

Virá acontecem em forma de corridas, giros e saltos. Esses passos consistem em pisadas 

firmes e fortes com bastante pressão em direção ao chão, sem perder a agilidade, exigem dos 

sambadores leveza e coordenação motora na realização dos movimentos. O corpo requer uma 

musculatura fortalecida e flexível, neste caso, a musculatura da coxa passa a ser a mais 

solicitada, os joelhos são semiflexionados, acompanhando os movimentos de subir e descer. 

Os ombros e braços permanecem relaxados e soltos ao longo do movimento.    

Ao observarmos a roda de samba do Vai de Virá, percebemos que os movimentos 

acontecem de forma coordenada, com o próprio corpo. Em alguns momentos há o 

desequilíbrio de alguns sambadores, mas, em seguida, surgem pequenos movimentos, como 

movimentos de braços, ombros, cotovelos, mãos, uma inclinação do tronco e cabeça, que 

devolve a estabilidade ao corpo em movimento. Assim, para que o movimento aconteça de 

forma harmônica e estável, é fundamental que todo o corpo esteja envolvido em forma de 

controle e coordenação, dando equilíbrio ao movimentar de forma dinâmica.  

Apesar dos sambadores buscarem a todo o momento esse equilíbrio na roda, a forma 

de dançar e a busca por essa concentração variam de sambador para sambador – é o jeito de 

dançar de cada um – e é esse jeito de dançar individualizado que resulta nos movimentos 

peculiares do samba do Vai de Virá, constituindo a performance individual e, 

consequentemente, a visibilidade coletiva. Por mais que o samba de roda tenha uma forma de 

se apresentar, é a roda, a singularidade marcante do samba, que se expressa em forma de 

dança. E na roda do Vai de Virá, o samba vem se apresentando diferente do samba da região 

do Recôncavo Baiano, distinguível na musicalidade, na dança e no gingado do corpo. Assim, 

com traços da cultura do Reisado e da cultura sertaneja, o Vai de Virá se apresenta de forma 

singular em relação ao samba de roda de outras regiões da Bahia.  
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Foto 15: Apresentação da roda do Samba Vai de Virá na 

comunidade Tabua Grande. 

Fonte: GOMES, Maiza Messias. 29/04/2012. 

 

A roda sempre foi composta por homens e mulheres, não sendo possível constatar com 

precisão a quantidade de participantes, pois muitos foram saindo e outros chegando, mas em 

outros tempos, como nos conta Neguinho, “a roda era composta por 20 pessoas, sendo 10 

mulheres e 10 homens, sempre dançávamos assim, quando apresentávamos”. No âmbito do 

samba de roda, esse grupo tem se apresentado com características bem singulares que 

particularizam dentro do universo musical e sociocultural.  As formas de cantar e de tocar, a 

utilização de vestimentas, de adereços e de instrumentos caracterizam as identidades e 

peculiaridades de cada grupo.  

A partir de uma descrição dos aspectos gerais do samba de roda, procuramos realizar 

uma abordagem particular do Vai de Virá, dando ênfase na pesquisa aos elementos 

fundamentais que conferem forma à identidade musical desta manifestação. Assim, após 
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percorrer os traços da memória, das histórias, da oralidade e da observação, foi possível 

esclarecer maior compreensão do universo do Vai de Virá na comunidade de Tabua Grande.  
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4  “EU JÁ VOU EMBORA, NÃO VAI NÃO, EU JÁ VOU EMBORA...” 

 

 

Para além de uma investigação do samba do Vai de Virá, buscamos desvendar as 

práticas sociais e culturais dos moradores da comunidade rural Tabua Grande, como forma de 

dar visibilidade às tradições que secularmente acompanham o modo de viver desses sujeitos. 

Dentre essas manifestações, tomemos como objeto de estudo a tradição cultural conhecida 

popularmente como o Vai de Virá.  

A escassez de estudos no sertão sobre essas manifestações sensibilizou um olhar mais 

atento para essas questões, até então, pouco conhecidas na região. As narrativas dos 

moradores mais antigos, praticantes da tradição, permitiram conhecer melhor a comunidade e, 

consequentemente, o samba Vai de Virá. Para a realização da pesquisa foram utilizadas fontes 

documentais, como revistas, fotografias, vídeos e, principalmente, fontes orais.  

As memórias fortalecem as identidades do grupo e lhes dão ressignificância, de modo 

que a memória coletiva não constrói apenas as lembranças históricas, mas constitui a 

identidade social dos sujeitos. Muito além dos fatos narrados e da coleta sistematizada da 

pesquisa, interessa entender as significações construídas que esses indivíduos atribuíram aos 

acontecimentos. Assim, a construção das identidades vai se moldando quando um 

determinado grupo se apropria de seus valores e tradições, perpetuando-os na sua história.  

 Dessa forma, constituiu-se como foco desse estudo a análise do Vai de Virá 

encontrado vivo nas memórias dos moradores e que se configura nas identidades do grupo. As 

vivências cotidianas também foram aproveitadas no descortino dos vestígios presentes nos 

relatos orais. Entre esses indícios destacamos as atuações dos moradores da Tabua Grande, 

que, desde o início, procuraram preservar suas tradições, como a música e a dança, 

demonstrando que dessa tradição, até o momento, manifestada na comunidade, não foi 

encontrado registro em outra localidade, sendo uma prática recorrente desse grupo que se 

perpetua nos ensinamentos transmitidos de geração em geração.  

Desse modo, a pesquisa baseou-se nas seguintes análises:  

No segundo capítulo, foram discutidos os aspectos relacionados ao contexto histórico, 

social e cultural da comunidade de Tabua Grande, sob o prisma de uma abordagem sucinta no 

tocante ao samba como prática de luta e resistência da cultura afro-brasileira, ao tempo em 

que se situam historicamente as primeiras manifestações do Vai de Virá quando Guanambi se 

encontrava na condição de Vila do Beija-Flor. Nas lembranças dos moradores, foi possível 

relatar os encontros, as festas com caráter religioso e profano e as vivências cotidianas desses 
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sujeitos. Assim, o samba Vai de Virá constitui a principal manifestação cultural desses 

moradores, marcando presença, sempre que possível, nas comemorações da antiga Vila e, 

posteriormente, da cidade Guanambi.     

No terceiro capítulo, tratamos dos aspectos estéticos e musical do samba, pautados no 

construto teórico da etnocenologia, na perspectiva de entrever o corpo como o lugar de 

expressão dessa tradição. A estética pode ser desenhada a partir de alguns elementos 

constitutivos do Vai de Virá, como o canto, a música, a vestimenta, os instrumentos e a roda. 

Assim, as características estética e musical compõem a performance dessa tradição, 

relacionando-se intimamente no espaço da roda. Dessa forma, a dança, o canto e a expressão 

revelam traços identitários que se contextualizam na dimensão social e cultural, cujos sentidos 

e significados são manifestados através do corpo.  

Nesse viés, o capítulo enfatiza ainda as influências culturais apropriadas pelo Vai de 

Virá a outras tradições, como a do reisado, presente nas proximidades dos territórios baiano e 

mineiro. Desse modo, identificamos que o Vai de Virá é um samba de roda, com traços da 

cultura do reisado e da cultura sertaneja, presente na relação com o canto, a música e a dança 

e, quando comparado com os sambas do Recôncavo Baiano, alguns elementos o diferenciam 

do samba de roda conhecido como chula e do samba de roda corrido.  

Nessa perspectiva de compreender a microrregião de Guanambi como um espaço 

recheado de diferenças culturais, foi possível observar, através das diversas leituras e do 

contato com o objeto, que os processos culturais e sociais marcados pela realidade dos 

sertões, nos  revelam diferenças históricas, geográficas, econômicas e culturais em relação às 

outras regiões que compõem o território baiano, especificamente, o Recôncavo e a Capital. 

Nesse sentido, o encontro das culturas baiana e mineira faz dessa região um território de 

fronteira com peculiaridades, semelhanças e diferenças manifestadas nos modos de vida e 

tradições culturais que permitem firmarem-se as múltiplas identidades dos sujeitos. 

Nesse sentido, a comunidade de Tabua Grande, por meio da prática cultural do Vai de 

Virá, demonstrou, pelos laços étnicos, familiares, coletivos e pela solidariedade, que é 

possível resistir e prosseguir na produção e transmissão dos saberes de uma geração a outra. 

Assim, os moradores passaram a valorizar as suas práticas culturais e experiências cotidianas, 

através do reconhecimento e da visibilidade dada às expressões culturais, reveladoras de 

identidades, caracterizadas pela diversidade que perpassa pelo universo da comunidade 

atrelada à constituição de novas invenções. 
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A principal contribuição desta pesquisa é desvendar as experiências e práticas culturais 

vivenciadas pelos moradores da Tabua Grande, como o Vai de Virá, no sentido de despertar 

interesses para novos estudos sobre a temática. A dança, o canto e as expressões corporais 

compuseram neste estudo o amálgama para a construção e inserção identitária do grupo nos 

espaços do cenário social.    

Como as conclusões são parciais e transitórias, as histórias nascidas, construídas e 

entrelaçadas do grupo, provenientes de memória individual e coletiva, são marcadas por 

experiências em meio à diversidade. Apesar de atendermos ao pedido do grupo através do 

pequeno verso “eu já vou embora, não vai não”, não finalizaremos nossa relação com a 

cultura popular do município de Guanambi, nem com as “considerações finais” deste 

trabalho. Apontamos a possibilidade de continuidade deste estudo, na perspectiva da 

construção do patrimônio cultural material e imaterial, assim como a necessidade de uma 

discussão dos aspectos identitários que compõem a trajetória histórica dessa comunidade, ou 

um aprofundamento em busca de elementos de reminiscência escravista. Portanto, as 

necessidades estão postas e as possibilidades abertas, para que sejam construídas, criticadas e 

superadas. Recorremos às palavras do Sr. Antônio, que sempre demonstrava preocupação de 

“que essa tradição acabe ou caia no esquecimento”. Como a pesquisa é sempre um caminho 

sem porteiras, fica aqui a contribuição e sugestão aos que se interessarem pelo tema. 
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