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“Todo corpo pode dançar, toda dança 

pode ter qualquer corpo” 

(André Lepecki). 



 

 

RESUMO 

 

AZEVEDO, Priscilla Gonçalves de. A dança como linguagem corporal e musical e sua 

interface com o folclore do norte do estado do Rio de Janeiro: “Mana-Chica do Caboio”. 

2019. 126 fls. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro -UENF, 2019. 

 

O presente estudo pretende formalizar o registro e os dados encontrados sobre a Mana-Chica 

do Caboio, uma dança popular que surgiu por volta de 1780 em Campos dos Goytacazes-RJ, 

supostamente inventada por uma senhora chamada Francisca. Com a intenção de referenciar e 

contribuir para o seu conhecimento, este trabalho procura proporcionar também uma reflexão 

sobre o conteúdo da dança nas aulas de educação física, bem como relacionar a história do 

surgimento dessa dança e suas influências musicais, como o fado. Como estratégia 

metodológica, foi escolhido o método da pesquisa qualitativa, por meio de um levantamento 

bibliográfico, observação participativa de grupo focal, com questionários abertos e entrevistas 

com autores campistas que tratam da importância cultural da Mana-Chica do Caboio e de sua 

preservação como patrimônio cultural. Observamos que os movimentos da Mana-Chica são 

considerados uma espécie de “quadrilha”, copiados principalmente pelos negros. Os 

movimentos também são inspirados nos minuetos franceses dançados pelos nobres nas festas 

das “casas grandes” e possui também influências étnicas portuguesas, africanas e indígenas, a 

essa mistura de culturas denominamos de hibridismo cultural. Por fim, foi elaborado um 

registro audiovisual da coreografia atual, com o intuito de facilitar o seu aprendizado. Como 

resultados, foram descritos os passos da coreografia relacionados à letra da música, além de 

relatos por meio dos questionários com integrantes do grupo focal e entrevistas com autores 

campistas, que narraram a importância cultural e educacional dessa dança para a cultura local 

e, até mesmo, nacional. 

 

Palavras-chave: Dança; Mana-Chica; Cultura; Educação Física; Interdisciplinaridade.



 

 

ABSTRACT 

 

AZEVEDO, Priscilla Gonçalves de. “The dance as body language and musical and its 

interface with the folklore of the north of the state of Rio de Janeiro: Mana-Chica of de 

Caboio”. 2019. 124 fls. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro -UENF, 2019. 

 

The present study intends to formalize the record and data found on Mana-Chica do Caboio, a 

popular dance that appeared around 1780 in Campos dos Goytacazes-RJ, supposedly invented 

by a lady named Francisca. With the intention of referencing and contributing to their 

knowledge, this work also seeks to provide a reflection on dance content in physical 

education classes, as well as to relate the history of the emergence of this dance and its 

musical influences, such as fado, highlighting as part of regional and Brazilian folklore. As a 

methodological strategy, the method of qualitative research was chosen by means of a 

bibliographical survey, participative observation of the focal group, with open questionnaires 

and interviews with authors from Campos dos Goytacazes, relating the cultural importance of 

the Mana-Chica do Caboio and its preservation as cultural patrimony of a people. In this 

sense, we believe that the Mana-Chica movements are considered a kind of "quadrilha", 

copied mainly by blacks, because they are inspired by the French minuets danced by the 

nobles at the "big houses" parties, with Portuguese, African and Indian ethnic influences. This 

mixture of cultures is called cultural hybridism. Finally, an audiovisual record of the current 

choreography was elaborated, in order to facilitate its learning. As a result, the choreography 

steps related to the lyrics were described, as well as reports through the questionnaires with 

members of the focus group and interviews with authors from Campos dos Goytacazes who 

narrated the cultural and educational importance of this dance to the local, and even national, 

culture. 

 

Keywords: Dance; Mana-Chica, Culture; Physical education; interdisciplinarity 
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INTRODUÇÃO 

 

A dissertação tem como objetivo principal descrever e formalizar o registro da 

manifestação “Mana-Chica do Caboio”, que surgiu por volta do ano de 1780 na cidade de 

Campos dos Goytacazes, região Norte Fluminense do estado Rio de Janeiro. Buscando 

entender desde a sua origem até os dias atuais, focalizando particularmente em sua linguagem 

corporal e musical. Para isso, voltamos nossa atenção ao Núcleo Arte e Cultura de Campos 

(Cia. Gente de Teatro), nele é a retratado a coreografia que é apresentada atualmente no 

município. 

O motivo pela escolha do tema, vem do compromisso da pesquisadora com a dança 

vem desde a infância. Aos cinco anos iniciou seus estudos em ballet clássico e aos poucos 

inseriu-se no jazz, sapateado e dança contemporânea. Também se aproximou de outras 

modalidades, inclusive dança afro-brasileira e danças populares brasileiras. Com a dedicação 

pela dança sempre crescente, decidiu atuar como professora de dança em academias, realizou 

cursos de capacitação e participou de festivais de dança e outros eventos. 

No ano de 1996, mudou-se para Campos dos Goytacazes-RJ, ingressando no curso de 

graduação - Licenciatura Plena em Educação Física, finalizando-o no ano de 1999. Logo após 

concluir o ensino superior, atuou como docente da rede pública de ensino e ministrava aulas 

em academias, instituições nas quais se despertou o interesse em compreender a necessidade 

de aprimorar seus conhecimentos. Destaca-se que a autora já era estabelecida como 

profissional da dança pelo Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado do Rio de Janeiro 

(SPD-RJ).  

Procurando aprimorar seus conhecimentos, especializou-se em Arte-educação-

recreação pela FAFIC (hoje UNIFLU) (2002) e em Arte e cultura: linguagens, práticas e 

discursos, com enfoque psicopedagógico pelo ISECENSA (2005), sempre investigando sobre 

assuntos relacionados a dança e a cultura em geral. 

Mesmo após concluir a graduação e entre as especializações, houve maior interesse 

pelas danças populares após participar do Festival de Dança de Joinville - SC, quando em um 

curso prático, momento em que iniciou alguns estudos mais específicos sobre o assunto.  

Na prática docente, nos anos de 2012 e 2014, houve uma proposta da pesquisadora 

para alunas do curso de formação de professores (ensino médio) e promoveu uma “festa do 

folclore” na escola. Disso resultou um pequeno projeto, no qual iniciaram-se pesquisas sobre 
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comidas típicas, figurinos, com barraquinhas, enfeites e danças coreografadas pelas próprias 

alunas, inspiradas nas danças populares brasileiras.  

Nessas ocasiões, distribuiu as tarefas com as seis turmas que lecionava no ISEPAM 

para pesquisar sobre as cinco regiões brasileiras. Percebeu que uma das turmas ficaria sem 

uma região definida, para resolver a situação, teve a ideia de incluir o folclore de Campos dos 

Goytacazes-RJ. A partir daí, principia-se uma pequena pesquisa sobre o que seriam “danças 

campistas” e identificou a dança “Mana-Chica do Caboio”. Naquele período, não sabíamos ao 

certo como era a execução da coreografia completa, então foi adaptada para uma “quadrilha”.  

Por meio deste trabalho, interessou-me dedicar ao estudo da cultura de Campos dos 

Goytacazes-RJ e aprofundar nos estudos e compreender um pouco sobre a história dessa 

cidade e suas manifestações populares. Para isso, em 2017, ingressou no Programa de Pós-

Graduação em Cognição e Linguagem (PPGCL) da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF). Ao longo da pesquisa de campo foram encontrados poucos materiais 

empíricos e registros sobre a Mana-Chica do Caboio ou algo que retratasse especificamente a 

sua dança. Dessa maneira, procurei, de certa forma, contribuir com uma base de dados e 

disponibilizá-los para qualquer pessoa ter acesso e pudessem reproduzi-la em festas, 

apresentações, trabalhos escolares, com a devida história reunida. 

E assim publicitar e divulgar para que todos pudessem entender sobre o assunto e sua 

importância como parte da história e da cultura do Norte Fluminense. É importante destacar a 

importância de relacionar o patrimônio cultural imaterial de uma cidade ou região, nos 

permitindo o entendimento de que toda sociedade depende de sua história e da preservação de 

seu patrimônio. A Mana-Chica do Caboio foi escolhida como objeto de pesquisa por se tratar 

da única dança popular que supostamente surgiu no município de Campos dos Goytacazes-

RJ, ela possui ao mesmo tempo música e dança, mas vem se perdendo como atividade 

folclórica da região.  

Entretanto, sobre a Mana-Chica do Caboio é importante salientar que há poucas obras 

sobre a manifestação, principalmente históricos, apenas alguns autores se preocuparam em 

registrar essa dança, devido às suas características e ao contexto histórico da época. Segundo 

Symanski e Gomes (2012), era maciça a presença de engenhos de açúcar no município de 

Campos dos Goytacazes, e utilizava-se muito a mão de obra escrava. A Mana-Chica era 

dançada principalmente pelos negros, portanto, provavelmente não era interesse dos senhores 

de terra fazerem registros sobre o divertimento momentâneo dos escravos. 

O levantamento bibliográfico sobre essa cultura assinala autores fundamentais, como 

Alberto Ribeiro Lamego, em “A Planície do Solar e da Senzala” (1934), que foi reeditado em 
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uma produção de Lamego Filho (1996); Joaquim Ribeiro, em “Folclore do Açúcar” (1977), 

que contesta o primeiro autor (no seu capítulo sobre a Mana-Chica); além de Orávio de 

Campos Soares, com a produção “Muata Calombo: Consciência e Destruição” (2004), a mais 

recente bibliografia que relata as diversas manifestações culturais existentes no município de 

Campos dos Goytacazes-RJ, fazendo uma observação entre alguns pontos dos autores 

anteriores e confirmando a hipótese de Lamego Filho sobre o surgimento e a criação dessa 

dança popular.  

Numa nova busca por literaturas sobre o assunto, a pesquisadora encontrou o romance 

“A enchente”, de Tavares Franco (1937), que retrata alguns festejos da região, entre eles a 

Mana-Chica e “Origem e evolução da música em Portugal e sua influência no Brasil”, de 

Maria Luiza de Queiroz Amâncio dos Santos (1942) que, dos vários ritmos brasileiros, relata 

ainda a Mana-Chica e, inclusive, cita Alberto Lamego (1934). 

Em 2017, no festival Doces Palavras em Campos dos Goytacazes - RJ, foi lançado o 

livro “Chiquinha Faceira”, de Carmen Eugênia Sampaio e Sylvia Paes (2016), que conta a 

história da Mana-Chica do Caboio como um conto infantil, trazendo, assim, essa 

manifestação cultural para o universo lúdico, podendo levar às escolas e mostrar para as 

crianças a cultura local, tão esquecida. 

Diante o contexto apresentado acima, definimos como objetivo principal da pesquisa 

foi investigar e formalizar o registro da manifestação “Mana-Chica do Caboio”, desde a sua 

origem até os dias atuais, particularmente sua linguagem corporal e musical e destacar seus 

aspectos culturais; seu desenvolvimento nos dias atuais por meio do Núcleo Arte e Cultura de 

Campos (Cia. Gente de Teatro). Procuramos, com isso, contribuir com outros estudos que 

citei anteriormente e indicar outros elementos importantes para a manutenção do patrimônio 

imaterial e a memória cultural do município de Campos dos Goytacazes-RJ. 

Ao definirmos o objetivo, algumas questões norteadoras surgiram, como: Por que os 

versos são considerados improvisados, como os dos cantadores repentistas? Poderia existir, 

além das variações conhecidas, mais alguma letra da Mana-Chica? Por que há a preocupação 

em manter essa manifestação na memória da população? Qual importância educacional dessa 

manifestação cultural? Acreditamos que o movimento corporal inusitado presente na Mana-

Chica que, embora seja classificado como uma espécie de quadrilha com referência aos 

minuetos franceses, teria sofrido uma forte influência de outras modalidades de danças afro-

brasileiras, conferindo a originalidade dessa dança. Quais seriam as principais influências 

musicais e coreográficas da Mana-Chica do Caboio?  
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Ao considerar o objetivo e as questões a serem respondidas, foi escolhido o método da 

pesquisa qualitativa. Em primeiro lugar, realizamos levantamento bibliográfico. A observação 

participante, realizando a estratégia dos grupos focais, incluindo questionários e entrevistas, 

dando oportunidade para o registro de depoimentos abertos que deixaram os participantes à 

vontade. Foi feita a transcrição da coreografia filmada e das entrevistas, bem como uma breve 

análise do questionário aplicado ao grupo, com o objetivo de criar um banco de dados, 

registrando o atual desenvolvimento da Mana-Chica do Caboio no município de Campos dos 

Goytacazes – RJ. 

Especificamente, pretendeu-se discorrer sobre a dança Mana-Chica do Caboio por 

meio do Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro), através de visitas de 

campo, nos seus ensaios e apresentações, registrando seu contexto atual; caracterizar, por 

meio da descrição, a atual coreografia dançada pelo grupo; aplicação de questionário aos 

componentes do grupo, onde falam de suas experiências e sua relação com a atuação, sua 

imagem e identidade, produzir material bibliográfico e audiovisual (vídeos e fotos), 

estimulando, promovendo e facilitando a ascensão do conhecimento da cultura popular da 

Mana-Chica do Caboio, contribuindo para o acervo histórico da região Norte Fluminense. 

Como um pequeno passo na caminhada acadêmica firmada como pesquisadora, 

procuro dirigir um referencial capaz de contribuir com bailarinos, coreógrafos, professores, 

pesquisadores, profissionais, amantes da dança e todos que tenham interesse, atuantes ou não, 

a intenção de contextualizar esse estilo de dança popular campista e brasileiro, transformando 

e contribuindo para a memória cultural campista e para o desenvolvimento da dança na 

educação.   

Realizamos também entrevistas com autores campistas, que falaram sobre suas 

experiências e suas obras, fazendo, assim, uma referência aos dados já obtidos. Segundo 

Bauer e Gaskell (2014), a pesquisa qualitativa evita números e lida com interpretações das 

realidades sociais. “As atividades sociais devem ser distinguidas antes de qualquer frequência 

ou percentual possa ser atribuído a qualquer distinção” (idem, p. 24).  

Após a pesquisa de campo, foi elaborado um material audiovisual com a coreografia 

dançada pelo Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro), viabilizando um 

acervo para ser utilizado como referência sobre a Mana-Chica do Caboio, podendo ser uma 

alternativa para coreógrafos, bailarinos e grupos de dança, e também para utilização nas 

escolas, em aulas de educação física, artes, história, língua portuguesa, entre outras 

disciplinas. 
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Pretendemos disponibilizar o material levantado para a comunidade acadêmica e não 

acadêmica, contribuindo, assim, para outras pesquisas que possam aprofundar ainda mais 

sobre esse tema. O material consiste em: Registro formal - A dissertação contendo 

informações a respeito da linguagem corporal e musical, a história e os gestos (coreografia 

atual) da Mana-Chica do Caboio, descrevendo e transcrevendo as experiências observadas; e 

registro audiovisual - Como forma de ilustrar e elucidar a cultura da Mana-Chica do Caboio, a 

partir da pesquisa de campo realizada por meio da coreografia.  

Desse modo, a dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

trato da questão do corpo e da corporeidade, além da performance, por meio da dança e a 

abordagem na educação física, na qual observo a sua importância na escola por meio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). No segundo capítulo, enfatizo sobre o conceito de 

folclore e a cultura, destacando a Carta Brasileira do Folclore e a memória individual e 

coletiva. No terceiro capítulo, há uma pesquisa bibliográfica sobre a Mana-Chica do Caboio e 

sua história, falando de suas variações, bem como sua dança, sua música, vestimenta e a sua 

principal influência musical, que é o Fado. Nesse mesmo capítulo, apresento o Núcleo Arte e 

Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro), como surgiu o trabalho e como realizam suas 

apresentações atualmente preservando a nossa história. No quarto capítulo, faço um registro 

coreográfico do grupo que é o representante dessa dança no município de Campos dos 

Goytacazes - RJ, bem como uma análise dos questionários respondidos pelos artistas 

participantes e das entrevistas realizadas com autores campistas que falam sobre a Mana-

Chica do Caboio com seus comentários sobre a importância para o município e para a 

educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1 A DANÇA COMO LINGUAGEM CORPORAL 

 

A dança é um fenômeno de comunicação artístico-cultural natural dos homens, que 

resulta da criação e recriação da ação gestual como forma de linguagem. É considerada cada 

vez mais um componente precioso no sistema pedagógico de ensino e um dos fatores 

essenciais para o aperfeiçoamento das habilidades individuais (SABINO; LODY, 2011). 

A dança é simultaneamente aquisição de conhecimentos, manifestação de um modo 

elaborado de corporeidade, de sensibilidade e uma significativa forma de comunicação. 

Parece evidente que a participação desse conteúdo nas atividades artísticas e expressivas da 

população em geral deverá construir um excelente meio de orientação educativa para a 

sociedade. 

No Brasil, encontramos diversas estruturas físicas e uma grande variedade de 

movimentação, tornando-se evidente a linguagem da dança e de suas características sócio-

político-culturais nos processos de criação. Conforme as ideias de Marques (2010, p. 102), a 

linguagem, por definição, é um “sistema de signos que permite a produção de significados”.  

A essa diversidade, chamamos de multiculturalismo
1
, ele representa a forma de 

expressão que compreende a importância de uma prática que respeite o corpo e a liberdade de 

expressão. A dança, como linguagem corporal, é marcada pela humanização, a inclusão, a 

ludicidade, os princípios artísticos e as diversidades estéticas. Por meio do multiculturalismo, 

pode-se constituir e repensar as relações entre identidade e diferença, pois não há cultura sem 

vida social e não há grupo humano sem cultura (BAVARESCO; TACCA, 2016). No entanto, 

Hall (2003) sobre o multiculturalismo, refere-se por estratégias, utilizadas para solucionar 

problemas diante de grupos sociais distintos, como a seguir:  

 

[...] estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas de 

diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais. E usualmente 

utilizado no singular, significando a filosofia específica ou a doutrina que sustenta as 

estratégias multiculturais (HALL, 2003, p. 52). 

 

Os diferentes biótipos encontrados no Brasil e suas imensas variedades de 

movimentação tornam evidentes a linguagem da dança e seus aspectos sócio-político-culturais 

nos processos de criação. Conforme as ideias de Marques (2007): 

 

                                                 

1
 Também chamado de multiculturalidade ou pluralismo cultural. A inter-relação entre diferentes grupos 

culturais, o processo de hibridização das culturas e a vinculação entre as questões de diferença e desigualdade 

(MOREIRA E CANDAU, 2008). 
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Dançar, compreender, apreciar e contextualizar danças de diversas origens culturais 

pode ser uma maneira de trabalharmos e discutirmos preconceitos e de 

incentivarmos nossos alunos a criarem danças que não ignorem ou reforcem 

negativamente diferenças de gêneros (MARQUES, 2007, p. 40). 

 

É possível compreender que a dança não está isenta de operar, ao lado de muitas 

outras práticas de ritualização dos usos cotidianos do corpo, como uma pedagogia cultural de 

gênero, por meio da qual desigualdades sociais de gênero são reproduzidas, por meio da 

configuração de diferentes maneiras de usar o corpo por homens e mulheres (CANCLINI, 

2005 apud ANDREOLI, 2010). 

 

 

1.1 Corpo e corporeidade 

 

O corpo, enquanto objeto, é uma unidade entre corpo e mente, sendo o instrumento 

relacional entre o cérebro e o mundo. Sendo assim, a noção de corporeidade nos ajudará a 

relacionar e identificar os movimentos, a intenção do cérebro ao se manifestar através dos 

movimentos corporais, interagindo com o mundo e proporcionando uma resposta de volta 

para a mente por meio de seus órgãos e sentidos, obtendo respostas ao ambiente, mudando ou 

reafirmando suas intenções, fazendo do corpo um objeto único para outras e novas 

manifestações.  

Segundo Merleau-Ponty (2011), em seu famoso texto, “Fenomenologia da percepção”, 

diz que a sabedoria científica do ocidente necessita que compreendam os corpos como uma 

estrutura de sustentação física e também como uma condição das experiências vividas, 

portanto, fenomenológicas. Por meio do conceito de corporeidade, as possibilidades de 

movimentação são identificadas por meio das habilidades e dificuldades de cada indivíduo. 

A corporeidade significa o uso das sensações dos corpos e suas interações, por suas 

relações físicas e sensoriais, estimuladas pela sua estética e suas experiências, evidenciando 

os sentidos por meio de gestos e ganhando símbolos e significados quando realizados de 

forma positiva, relacionados ao indivíduo. O corpo é o principal instrumento de comunicação 

com o mundo, expressar o pensamento por meio do movimento nos faz capazes de perceber o 

outro e o mundo por meio desse movimento. É o eixo fundamental que articula o corpo como 

percepção. A corporeidade acompanha o corpo como uma estrutura experiencial vivida e 

também como o contexto ou o meio de mecanismos cognitivos. Um corpo consciente do seu 
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processo de identidade e individualidade social e cultural. A percepção é o que é sentido pelo 

corpo. 

Merleau-Ponty (2011) revela que o corpo, em suas dimensões, é um ser tátil, sonoro, 

movente e sensível, como modo fundamental de si mesmo e com outros seres.  

Somos instrumento de comunicação e de formação de identidade à volta de nossa 

existência no mundo. Para o autor, o corpo não é apenas formado por “ossos e músculos”.  É 

algo que interioriza nossas ações, refletindo no entendimento do ser no mundo. Assim, faz 

uma relação entre corpo-objetivo e corpo-fenomenal. 

O corpo-objetivo é uma coisa entre coisas que habita o mundo como um objeto: 

aquele que é visto, que é sentido e que é tocado (visível, tangível e sentido) e corpo-

fenomenal é aquele que vê, que move e que sente (vidente, movente e sentiente).  

Para o corpo enquanto comunicação e expressão, comenta Reis (2011): 

 

O corpo percebe situado no mundo sensível, que lhe faz sentido e, na medida em 

que se comunica com os outros, expressa essa percepção. O que o corpo comunica, 

antes mesmo das palavras, é a percepção do mundo. A expressão é, então, o gesto 

com o qual o corpo se comunica no mundo, é a atitude perceptiva manifesta 

intersubjetivamente, ou ainda, a expressão do ser no mundo. Assim, o presente 

artigo busca desdobrar tais noções a fim de apresentar uma compreensão do vínculo 

dos temas da percepção e da expressão nesse momento da filosofia de Merleau-

Ponty (REIS, 2011, p. 138). 

 

O corpo percebe, situado no mundo sensível, que lhe faz sentido e, à medida que se 

comunica com os outros, expressa essa percepção. A expressão é, portanto, o gesto com o 

qual o corpo se comunica no mundo, é a atitude perceptiva manifesta intersubjetivamente, ou 

ainda, a expressão do ser no mundo. Portanto, o corpo se expressa conforme o movimento 

perceptivo que realiza no mundo, pois a percepção se faz por meio de uma atitude motora, um 

gesto, a partir do qual acontece uma prática de habitação e sentido.  

Nesse sentido, o movimento do corpo desempenha um papel na percepção do mundo 

como uma intencionalidade original, ou seja, o modo de se relacionar ao objeto, diferente do 

conhecimento. O corpo se move a si mesmo e é inseparável de uma visão do mundo realizada 

como condição de possibilidade de todas as operações expressivas e de todas as aquisições 

que constituem o mundo cultural.  

O contorno do corpo é a fronteira entre minha localização e o espaço que eu ocupo. 

Portanto, “o espaço do esquema corporal é o espaço que meu corpo ocupa, é um sistema de 

valores espaciais” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 143) e “a posição do corpo no mundo é 



19 

 

aquilo que entendemos como a posição do meu corpo em relação ao espaço que eu ocupo” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 146). 

Entende-se por espaço objetivo o sentido do corpo como figura no espaço, o sujeito 

situado em seu corpo no mundo e como ele se orienta no mundo - espaço “orientado”. Para 

Merleau-Ponty “deve-se recusar como abstrata qualquer análise do espaço corporal que só 

leve em conta figuras e pontos, já que as figuras e os pontos não podem nem ser concebidos 

nem ser sem horizontes” (2011, p. 147). 

O espaço do corpo é como um espaço orientado e suas evidências de lateridade, 

fazendo relações de exterioridade - cima/baixo, esquerda/direita, frente/trás, sobre/sob, etc. A 

relação entre os espaços seria por meio de um desenvolvimento dos sentidos por meio de um 

tema em relação ao espaço corporal ou desenvolver algum sentido, encontrando um espaço 

inteligível. Ao mesmo tempo, esse espaço está diretamente ligado ao espaço orientado, porém 

sem sentido em relação à singularidade de espaço corporal. À medida em que o corpo percebe 

o mundo conforme uma atitude perceptiva, tal atitude envolve a expressão. 

Portanto, o corpo se expressa conforme o movimento perceptivo que realiza no 

mundo, pois a percepção se faz por meio de uma atitude motora, um gesto, a partir do qual 

acontece uma prática de habitação e sentido. O corpo percebe situado no mundo sensível, que 

lhe faz sentido e, na medida em que se comunica com os outros, expressa essa percepção. O 

que o corpo comunica, antes mesmo das palavras, é a percepção do mundo. A expressão é, 

então, o gesto com o qual o corpo se comunica no mundo, é a atitude perceptiva manifesta 

intersubjetivamente, ou ainda, a expressão do ser no mundo. 

 

 

1.2 A performance na dança 

 

Para compreender a dança no ocidente, Lepecki (2013) divide sete planos de 

composição que, para ele, é essencial para sua existência. Tais planos são mencionados 

estabelecendo zonas de distribuição cruciais para defini-la. São elementos heterogêneos e 

distinguem a dança de forma teatral como um modo de fazer arte. Destarte, trata-se da dança 

inter-relacionada a um metacampo que forma o processo chamado “dança” ou “espaço de 

dança”, constituído por meio dos planos. Como a seguir: 

 

Um plano de composição é uma zona de distribuição de elementos diferenciais 

heterogêneos intensos e ativos, ressoando em consistência singular, mas sem se 

reduzir a uma “unidade”. Todo objeto estético envolve, na sua construção, a 
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ativação de pelo menos mais do que um plano de composição. Alguns dos planos de 

composição que distinguem a dança teatral como modo de fazer arte são: chão; 

papel; traço; corpo; movimento; espectro; repetição; diferença; energia; gravidade; 

gozo; conceito. Cada um desses planos não deixa de ser também e sempre um 

elemento de outros planos. Planos se entrecruzam, se sobrepõem, se misturam, 

entram em composição uns com outros, se atravessam. Por vezes mesmo se repelem 

e autonomizam. Tal não os impede, contudo, de permanecerem inter- relacionados, 

no metacampo de expressão que os agencia – por exemplo - um metacampo 

chamado “dança”, construído, definido e desmanchado a cada novo e singular obrar, 

a cada nova peça que se dança (LEPECKI, 2013, p. 111). 

 

No primeiro plano, o que o autor chama de “o quadrado branco de Feuillet”, referindo-

se ao livro Chorégraphie ou l’art de décrire la danse, par caractères et signes démonstratifs, 

de Feuillet (1700) que, sob o olhar do rei Luis XIV, o Rei Sol faz uma relação entre o chão e a 

dança e afirma que “o chão onde a dança se atualiza é a página em branco do livro onde ela se 

traça antecipada e virtualmente” (LEPECKI, 2013, p. 112). 

A dança aqui é considerada como volume e superfície lisa, não como um espaço. Essa 

espécie de “espaço de dança” seria representada pela sala, por meio de um quadrado em 

branco sobre uma página em branco. Dentro desse quadrado branco há a “presença do corpo”. 

Desse modo, a dança é citada pela primeira vez por meio da palavra coreografia e o 

corpo nela passa a se movimentar, não apenas para a escrita do movimento, não apenas para o 

corpo e signo, mas para a palavra papel e chão (liso). Consequentemente, “o chão da dança se 

faz graças a um duplo movimento de projeção e depois de articulação entre dois planos 

abstratos” (FEUILLET, 1700 apud LEPECKI, 2013, p. 112). 

O corpo, nesse caso, é considerado um corpo abstrato, corpo hieróglifo, ou seja, uma 

escrita sagrada do corpo que compõe amalgamando, ou seja, esse corpo vai tornar-se 

homogêneo diante de uma série de letras sobrepostas. 

Na sala de dança, a presença de um corpo dançante entra após um plano de 

composição a ser desenhado numa página em branco - “precedência do virtual sobre o atual, 

soberania do virtual sobre o atual, que determina e autoriza o tipo de qualidade de presença e 

os tipos de regimes de visibilidade que irão reger, enquadrar e fazer mover o corpo dançante” 

(LEPECKI, 2013, p. 112). 

Nesse aspecto, a coreografia passa a surgir para uma escrita do movimento, um corpo 

e um signo, o que Feuillet (1700) chamou de papel em branco e chão liso. Nesse sentido, o 

chão na dança se faz com dois movimentos, o movimento de projeção, que é algo 

bidimensional e tridimensional, como uma folha de papel que rebate e achata, e a articulação, 

sendo considerada fluida entre a vivência do dançarino e a virtualidade do seu corpo; um 
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corpo hieróglifo, um contato do mundo diminuído a um ponto geométrico que desenha uma 

linha de deslocamento entre a folha e o chão. 

 

[...] no método de Feuillet, o dançarino move-se mantendo os lados do livro sempre 

paralelos às paredes da sala, e o plano da superfície da folha de papel sempre 

paralelo ao chão. Segurando o livro na horizontal, o dançarino move-se tal como se 

de uma página o chão se tratasse. Mas há mais: dado que Feuillet significa, em 

francês, precisamente “folha de papel”, as múltiplas dobraduras desse plano de 

composição muito particular fazem com que o chão da dança por vir seja a 

superfície de representação que nomeia também o autor que a cria (LEPECKI, 2013, 

p. 112-113). 

 

Nessa perspectiva, a coreografia revela-se em três formas de operação: inicia-se 

criando uma fantasia do chão da dança como um espaço neutro, depois apaga e degenera a 

brutalidade no ato de neutralizar um espaço e, por fim, transforma o espaço em uma 

representação do espaço neutro, isto é, o espaço vazio (LEPECKI, 2013) 

No plano fantasma, ou segundo plano, Lepecki (2013) adota a ideia de que o passado 

não apenas se reproduz, mas atua como contemporâneo para o presente. Nessa ideia, o autor 

se refere a Gordon (1997), que chama de “matérias-fantasmas” a um corpo atuando por meio 

do passado, mas que se reflete com movimentos no presente. “São também todos aqueles 

corpos impropriamente enterrados na história” (GORDON, 1997 apud LEPECKI, 2013, p. 

114). O terreno liso aqui é tratado como algo provocador, que gera todas as formas possíveis 

de movimento pelo dançarino.  

 

No terreno mais liso, no espaço mais neutro, no plano mais aplainado, tocos de 

corpos que foram negligentemente enterrados, descartados, esquecidos, pela história 

e seus algozes, brotam do chão - emperrando os nossos passos, provocando 

desequilíbrios, quedas, paragens, ou movimentos cautelosos; ou então, gerando uma 

necessidade de nos movermos a uma velocidade alucinante, ou em permanente 

zigue-zague, porém atenta e cuidadosamente (LEPECKI, 2013, p. 114). 

 

O movimento passa a ser um elemento distintivo da dança e relativamente recente. 

Acontece o plano do movimento, esse terceiro plano identifica a dança como o surgimento de 

uma ideia modernista que ocorre a partir dos anos 1920-1930, quando a dança moderna 

aproxima o movimento de uma identidade e não mais a algo sagrado ou “divino” como era 

considerado o ballet clássico. Essa ontologização, ou seja, a existência do ser, no movimento, 

faz com que a dança moderna descubra finalmente sua essência na arte. O movimento, como 

estética, marca a dança e seu modernismo, recolocando a dança como essencial nas 

problemáticas políticas definindo o próprio centro da modernidade.   
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A noção de que o movimento distingue a dança é algo recente, por meio da frase “o 

corpo dançante, enquanto tal, é raramente um tópico nos tratados de dança renascentista” 

(FRANKO, 1986, p. 9). Acrescentada por Rodonacchi (apud FRANKO, 1986, p. 9), em 

relação aos mesmos manuais de dança, “[…] quant aux mouvements, c’est la danse elle-même 

dont la connaissance semble avoir été la moindre des occupations du danseur”, ou seja, 

“quanto aos movimentos, é a dança em si cujo conhecimento parece ter sido a menor das 

ocupações do bailarino” (LEPECKI, 2013, p. 115). 

Na modernidade, a dança é dona da criação de condições corporais, afetivas e de 

subjetividade para vivermos a ilusão de que nos movemos porque queremos e para onde 

quisermos. O bailarino ou coreógrafo passa a usar seus passos para onde quiser, como quiser, 

experimentando novas formas de dança; e o chão alisado transforma seu movimento numa 

experiência de deslizar relaxante. 

Esse movimento, enquanto estética, sinaliza a dança no seu modernismo, 

reposicionando a dança como elemento fundamental nas problemáticas políticas definindo o 

próprio centro da modernidade. Faz uma relação do corpo do bailarino com um automóvel, 

como um sinônimo de liberdade, exemplificando como um fenômeno maior do que a 

conquista tecnológica, relacionando à ideia de Sloterdijk (2000), que associa a liberdade dos 

movimentos do dançarino ou coreógrafo à ilusão de automotricidade, como alguém que 

conquista um carro e tem a liberdade de ir para onde quiser e como quiser. 

 

Simultaneamente dançarino e coreógrafo dos seus passos, vai (ou julga que vai) 

onde bem quiser. Nesse ir, ajuda bastante se o chão onde se desloca já foi alisado, de 

modo que qualquer resquício de violência em seu movimento se transforme numa 

experiência de deslizar relaxante. Ajuda também que a ilusão de autonomia (ser 

legislador de si mesmo) vá de mãos dadas com a ilusão de automotricidade (ser 

locomotor de si mesmo), pois a junção de ambas define o sujeito moderno como o 

exemplo acabado do idiota: aquele sujeito privado, preocupado com suas próprias 

preocupações, que na solidão envidraçada do seu carro, ou no isolamento do seu 

estúdio de dança, ou na privacidade da sua neurose, pensa que vai para onde quer, 

em terrenos previamente (re)calcados para o exercício pleno de seu delírio cinético. 

As estradas esburacadas, os pneus furados, os intermináveis engarrafamentos, os 

radiadores fumegantes, os gases nauseabundos, todas as guerras petrolíferas da 

contemporaneidade – tudo isso o idiota automovente vê como meros epifenômenos 

negligenciáveis da sua vida. O que lhe interessa, antes de tudo, é mover-se 

(LEPECKI, 2013, p. 116). 

 

Efetivando uma relação ao plano do tropeço, por meio da fenomenologia, Fanon 

(1967), no quarto plano, acredita na exposição corpórea de forças e contra forças que se 

articulam na formação de subjetividades e de experiências da imagem do corpo que 

atravessam os planos de movimento e de chão, desvendando o ato de fala como um “corpo a 
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corpo” com a linguagem, sendo um embate no qual o terreno social se organiza, produzindo e 

reproduzindo corpos.  

Há uma resistência, um questionamento sobre o movimento colonialista, racista e anti-

histórico como uma linha de fuga, como condição de conceitos e ideias. Fanon (1967) 

acredita que o movimento é algo que liberta e o gesto feito pelo bailarino como algo adaptável 

às técnicas. Segundo André Lepecki (2013), é necessário: 

 

Lembrar sempre que há movimento intensivo, que existem micromovimentos a 

serem dançados, ou operações de agenciamento alegres com outros corpos e 

movimentos. Devires apessoais, ritmos para uma outra humanidade. Abraçar o 

horizontal só por um momento, ou por longos dias, ou para o resto da vida, para ver 

o que se ganha quando se perde verticalidade e o que se ganha quando se ganha 

horizontalidade. Em vez de caminhar no chão, aplainado pelas violências idiotas, 

fazer para si mesmo – com o seu corpo se movendo no plano de composição que 

agencia o seu desejo – o seu chão (LEPECKI, 2013, p. 118). 

 

Com essa postura, o bailarino passa a experimentar na dança o que pode mover, como 

e o que faz mover um corpo, a necessidade de uma “dança experimental” no plano de 

experimentação da dança, redescobre que a corporeidade é intrínseca do corpo relacionado 

com o mundo e está diretamente ligada a esse quinto plano, o plano da coisa, uma 

consistência da obra que pede um modo adequado de corporeidade, de viver, animar, agenciar 

corpo; e, por outro lado, cada corpo e suas singularidades pedem para si uma obra adequada 

ao modo desse corpo ser. A ideia de um corpo privilegiado para dançar vai sendo desapegada, 

não há uma maneira certa de se fazer dança, que se mostra como presença, pois ela nos 

permite dizer que “Todo corpo pode dançar, toda dança pode ter qualquer corpo” (LEPECKI, 

2013, p. 118). 

Não obstante, a dança opera inserida na ideia de reencarnação, uma recriação, 

repetição com diferença na dança contemporânea, sendo manifestada como uma obra, uma 

nova coreografia que nos transporta a ideia chamada de “re-enactment”, o plano de 

composição do retorno, da repetição, da diferença. Nesse sexto plano, a dança promove uma 

memória com uma “quantidade crescente de re-enactmentsna, dança contemporânea nos fala 

da vontade de obras querendo se re-obrarem numa possibilização outra daquilo que já foram 

uma vez” (LEPECKI, 2013, p. 120). 

Dessa forma, o plano de composição abriga o re-enactment como uma recriação, 

perturbando e potencializando o retorno ao “não-lugar”, a coisa, ou a obra se faz por meio de 

duas noções: a primeira, o arquivo - algo que resgata a dança pelo tempo que foi, a “obra-que-

já-foi”, é ainda uma “matéria-fantasma” e que não terminou, ela não termina; a segunda, o 
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corpo, no qual a obra age, interfere sobre o coreógrafo com aquilo que poderá ser, porém 

sendo a mesma obra. Portanto, uma recriação de obras anteriores, com outro olhar, um olhar 

contemporâneo. O re-enactment passa a ser algo que o original possibilitou, mas que se 

sobrepõe ao plano de desejo da obra ao plano da vontade autoral do coreógrafo. 

E, no último plano, não menos importante, o plano mal entendido ou do inventário. 

Lepecki não defende nenhum modo de dança, nem de fazer ou de pensa-la, ele reporta a ideia 

de que qualquer um poderá dançar da maneira que quiser, “a dança é aquilo que ela quiser 

fazer. E o pensamento sobre dança deve com ela se fazer” […] “Cada um que pense e que 

faça a dança que queira ser feita. Ou desfeita” (LEPECKI, 2013, p. 121). 

Por meio da importância do que o corpo pode produzir na dança, são criados e 

recriados movimentos que retratam, por uma memória, formas e atitudes que devem e podem 

ser trabalhados na educação. Na escola, por exemplo, podemos abordar, por meio da 

linguagem corporal, algumas das questões dos planos de composição da dança e trata-la como 

componente curricular nas aulas de educação física. Sua utilização, principalmente é 

referenciada por meio dos parâmetros curriculares nacionais (PCN, 1997). Por este motivo, na 

próxima seção, abordaremos a dança como um dos componentes curricular das aulas de 

educação física e sua utilização enquanto referencial nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN).  

 

 

1.3 A dança na educação física 

 

Nesta seção, início com uma reflexão diante do ensino da dança por meio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, BRASIL, 1997a), particularmente, na disciplina de 

educação física. Nosso objetivo é relacionar a importância do corpo, por meio da dança, e sua 

relação na educação física, pois, observamos que, de certa forma, a disciplina de educação 

física tradicionalmente está associado ao esporte, como o futebol, a voleibol, basquete entre 

outras modalidades.  

A dança na educação física é uma atividade realizada da educação infantil até os 

cursos de graduação na área. Há o interesse de interrogar e refletir sobre essa atividade 

enquanto prática corporal. É considerada uma forma de comunicação e de manifestação 

social, sendo a mais antiga da história das civilizações, porém ainda não é muito presente nas 

escolas, apenas lembrada em festas e comemorações (DINIZ; SANTOS, 2010). 
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Apesar de o ensino de educação física estar adquirindo cada vez mais visibilidade no 

espaço escolar, a dança, embora também seja uma atividade corporal, requer maior atenção no 

currículo escolar, o que ainda não acontece. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, BRASIL, 2017) define a 

educação física como uma disciplina obrigatória com base nos seguintes critérios, 

mencionados no artigo 26, 3º parágrafo: 

 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 

ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 

cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. [...] A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa 

ao aluno: 

 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; II – maior de trinta 

anos de idade; III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação 

similar, estiver obrigado à prática da educação física; IV – amparado pelo decreto n. 

1.044, 21/10/1969, lei n. 10.793 (portadores de doenças que precisam de tratamento 

excepcional); V – Vetado; VI – que tenha prole (BRASIL, 2017, p. 19-20). 

 

Sobre o conteúdo dança nas aulas de educação física, há um déficit de 

aprofundamento sobre o tema. A dança ainda não é o foco principal, ou considerada parte 

importante para ser abordada nas aulas, ou seja, na maioria das vezes é apresentada apenas em 

atividades extracurriculares ou festividades escolares. Muitos professores, objetivando o 

principal interesse dos alunos, focam, sobretudo, em atividades com jogos, que tenham 

relação com a bola, como o futebol, voleibol e a brincadeira de queimado, por exemplo. 

Diante da necessidade de ter um referencial, no que diz respeito ao movimento 

corporal como um todo, foi feita a criação de um currículo nacional, como uma medida 

implantada pela política educacional brasileira, no qual incentiva o surgimento de algumas 

propostas curriculares. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) constitui uma 

importante orientação para a construção de conteúdos escolares, reforçando um currículo 

único como proposta de equidade no ensino de todo o país. 

Considerada a forma mais antiga de comunicação e expressão do ser humano, a dança, 

nos dias atuais, nos traz inúmeras possibilidades de entendimento. A historiadora Annie 

Suquet (2008, p. 528) conceitua a dança como “[...] transferência do peso do corpo no tempo 

e no espaço”. Compactuando com a ideia do significado do termo, Neves apresenta seu 

entendimento sobre a dança. 

 



26 

 

A dança tem várias faces e é encarada de diversas maneiras. Algumas pessoas estão 

interessadas nos aspectos psicológicos e emocionais; outras, com uma visão mais 

mecânica, enfatizam os elementos funcionais; existem ainda aqueles que procuram 

analisar os elementos básicos e universais que constituem a dança. Por isso, até hoje, 

é difícil encontrar uma definição suficientemente abrangente e completa sobre a 

dança (NEVES, 1987, p. 7). 

 

Tratando a dança por um viés escolar, ela é considerada parte do currículo, 

especificamente das disciplinas de educação física e artes, não deixando de observar sua 

importância como merecedora de seu devido espaço e valorização. Com a proposta dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), há a criação dessa indicação por meio de 

um currículo unificado, que pode adequar-se às realidades de cada escola. 

 

A dança, considerada historicamente a mais antiga das manifestações socioculturais, 

sempre esteve pouco presente nas escolas, apesar do ensino de Educação Física e de 

Arte alcançar cada vez mais espaço no âmbito escolar. [...] sendo o processo de 

ensino e aprendizagem diferenciado, principalmente diante de diversas articulações 

teóricas (filosóficas, científicas e pedagógicas) por que tem passado entre essas 

disciplinas. Observamos que a dança ainda passa por um processo de valorização, já 

que nem sempre consegue o devido espaço, comparando-se com os demais 

conteúdos escolares (SOUSA, HUNGER, CARAMASCHI, 2014, p. 505). 

 

Exteriorizando a realidade atual da educação física escolar, o pensamento principal 

dos alunos sobre a disciplina pode significar apenas os esportes coletivos e as brincadeiras, 

principalmente aquelas atividades que se praticam com bola. Porém, ao se falar da cultura 

corporal de movimento, deparamo-nos com a proposta dos blocos de conteúdos relacionados 

à disciplina educação física. 

Para selecionar os conteúdos trabalhados nas aulas de educação física, há critérios 

citados pela relação entre seus conteúdos com os temas transversais, que compreendem áreas 

que tratam de importantes assuntos, como: ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, 

pluralidade cultural, trabalho e consumo. Estes nos expressam conceitos e valores básicos à 

democracia e à cidadania, obedecendo a questões importantes para a sociedade como um 

todo. Todas as disciplinas devem abordar os temas transversais nas suas aulas, destacando 

relevância social que os conteúdos abordados têm, pois permitem uma interface entre o 

indivíduo e a promoção de saúde e lazer, levando em consideração as características dos 

alunos, sua cultura, de onde vêm, o que sentem, o que os motiva e o que seria relevante para 

seu processo ensino-aprendizagem; por último, compete à educação física o conhecimento na 

área para tratar os temas de forma coerente nas aulas. 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997a), a organização das questões 

trabalhadas nas aulas de educação física, por meio de procedimentos, atitudes e conceitos, 
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desdobra-se em três blocos de conteúdo: o primeiro bloco diz respeito aos conhecimentos 

sobre o corpo, no qual são contextualizados conteúdos como anatomia, fisiologia, bioquímica 

e a promoção de hábitos saudáveis. O segundo bloco propõe a prática dos esportes, que 

aborda as regras de caráter oficial e competitivo; dos jogos, caracterizados também pela 

competição, porém de forma cooperativa e recreativa; das lutas, com disputas entre oponentes 

e das ginásticas, com técnicas de manutenção do trabalho corporal com finalidades de 

preparação, relaxamento, manutenção ou recuperação da saúde, recreativa, competitiva e de 

convívio social. No terceiro bloco são desenvolvidas as atividades rítmicas e expressivas que 

incluem as manifestações da cultura corporal de movimento, expressadas por meio de gestos, 

ritmos e música, bloco de conteúdos que se refere à dança. Souza, Hunger e Caramaschi 

(2014) apontam que:  

 

O ensino da dança nas escolas públicas brasileiras deve ser abordado dentro dos 

conteúdos de Educação Física (Jogos, Ginástica, Lutas, Dança e Atividades 

Rítmicas) e também de Arte (Teatro, Música, Dança e Artes Plásticas), segundo os 

PCN’s (1997a), documento que fornece subsídios para o trabalho dos conteúdos 

programáticos na escola. Neste documento, a Educação Física não exclui o conteúdo 

dança de seu campo de atuação e afirma que o ensino de dança na escola deve ser de 

responsabilidade tanto do professor de Arte quanto do professor de Educação Física 

(2014, p. 505-506). 

 

O trabalho com a dança passa a se basear no contexto dos alunos e torna-se o ponto 

inicial para o que será construído, trabalhado, desenvolvido, problematizado, transformado e 

desconstruído em uma ação educativa transformadora na área da dança. No entremeio destas, 

observa-se que os relacionamentos entre alunos e sociedade tendem a aumentar a capacidade 

de encontrar formas de construir e reconstruir um mundo mais significativo para o indivíduo. 

 

[...] a dança tem a possibilidade de deixar de ser uma disciplina escolar pré-moldada, 

isolada. Ela passará a fazer parte dos conteúdos curriculares que se multiplicaram e 

tecem redes com outras disciplinas, com os alunos, a escola, a cultura e a sociedade, 

de modo a desconstruí-los e transformá-los; poderia passar a ter espaço próprio 

nessa rede de comunicações entre o real e o imaginário na contemporaneidade 

(MARQUES, 2007, p. 93-94). 

 

Os conteúdos relacionados à dança podem ser aprendidos por várias conexões 

possíveis, por meio dos métodos escolhidos pelo professor ligados ao imaginado pelos alunos, 

“uma articulação múltipla entre o contexto vivido, percebido e imaginado pelos alunos e o 

contexto da dança” (BRASIL, 1997a, p. 96). 

Os conteúdos trabalhados na educação física escolar devem auxiliar no entendimento 

da valorização da cultura nacional; a busca do conhecimento e crítica; respeito às diferenças e 
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diversidades; o diálogo e a valorização da cultura corporal de movimento, criando uma 

autonomia no aluno que se organiza, a partir da construção do seu próprio discurso, em suas 

percepções de ritmo, espaço e tempo. Daólio (2004), sobre a cultura corporal de movimento e 

educação física, afirma: 

 

É possível perceber a utilização da expressão “cultura” acompanhada de termos 

como “física”, “corporal”, “de movimento”, “corporal de movimento”, e outros. 

Entretanto, essa utilização aparece de forma superficial, por vezes incompletas ou de 

forma reducionista (2004, p. 13). 

 

Com o passar dos anos, as necessidades e possibilidades no processo ensino-

aprendizagem vão ficando cada vez mais específicas, as atividades devem considerar as 

características físicas e o desempenho dos alunos e os mesmos passam a compreender a si 

mesmos, o outro e sua realidade sociocultural, por meio de suas práticas e pelo movimento. 

Para Rangel (2002), a dança se realiza por meio de elementos como o tempo, o 

espaço, o som, a energia, a forma e o movimento. Quando o movimento é realizado, utiliza-se 

um determinado espaço, limitado ou não, representa formas, revelando ações musculares com 

ritmo e energia, em um dado tempo independente da nossa vontade. Essa linguagem do corpo, 

por meio dos movimentos, “é espontânea, ultrapassa as limitações da palavra. A dança, 

enquanto comunicação, torna transparente o oculto e o que as palavras não conseguem 

exteriorizar” (LE BOULCH apud MARQUES, 1990, p. 27). 

Segundo Sabino e Lody (2011, p. 177), “a dança é um fenômeno de comunicação 

artístico-cultural natural dos homens, que resulta da criação e da recriação da ação gestual 

como forma de linguagem”.  

Por exemplo, nas danças de matriz africana há o incentivo da criatividade na escola 

por meio da cultura corporal do movimento, promovendo, assim, a comunicação e a 

expressão, além de contribuir para a preservação da memória e a formação consciente do 

indivíduo. 

Por meio da Lei 11.645 de 2008, que altera a lei 10.639 de 2003
2
, o estudo da história 

e cultura afro-brasileira e indígena passa a ser obrigatório em estabelecimentos públicos e 

privados, no ensino fundamental e médio. No primeiro parágrafo do artigo 26 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

 

                                                 

2
 Art. 26 - A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008) - 

(LDB, 1996).   
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O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 

história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil 

(BRASIL, 2017, p. 21). 

 

Mencionando Sabino e Lody (2011), entendemos que a organização 

musculoesquelética e a memória podem ser trabalhadas por meio da dança. A valorização das 

experimentações por meio de atividades corporais nas aulas de educação física, artes ou até 

mesmo em um trabalho interdisciplinar, manifesta um aprendizado caracterizado pelo 

conhecimento de fatos, pessoas, eventos e memória, constituído por um fazer através de 

observações participativas vivenciadas por meio de coreografias organizadas. Seu 

conhecimento consiste em um sistema de produção procedimental, por meio de instruções 

para sua realização. 

Como as danças estão inseridas no bloco atividades rítmicas e expressivas, os PCN 

(1997a) citam, como vivência, a forma de aprendizado das danças populares, como a seguir: 

 

Danças populares, manifestações culturais e desenhos coreográficos: vivência de 

danças folclóricas e regionais, compreendendo seus contextos de manifestação 

(carnaval, escola de samba e seus integrantes, frevo, capoeira, bumba-meu-boi etc.); 

 

reconhecimento e apropriação dos princípios básicos para construção de desenhos 

coreográficos simples; utilização dos princípios básicos na construção de desenhos 

coreográficos (BRASIL, 1997, p. 99). 

 

Atualmente, após a elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 

BRASIL, 2017), entendemos que se mantém a ideia que a expressividade está evidente na 

prática corporal, não existindo uma técnica melhor ou pior de se mover. Na perspectiva da 

cultura corporal de movimento, a BNCC sugere a compreensão de suas manifestações 

relacionadas à dança, afirmando que é preciso “compreender criticamente as marcas sociais, a 

emergência e as transformações históricas dos sentidos, significados e interesses constitutivos 

das danças tematizadas, bem como as possibilidades de recriá-las” (BRASIL, 2017, p. 576). 

Com a BNCC, a educação física é integrada à área da linguagem, caracterizada 

principalmente por aspectos culturais e sociais das práticas corporais, estimulando os alunos a 

pensarem sobre os valores essenciais às práticas e que possam desenvolver habilidades 

físicas, sociais e emocionais durante as aulas. 

Neira e Junior (2016) afirmam que a expressividade que diferencia uma determinada 

prática corporal é caracterizada por condições para a sua gênese, incorporação, 
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ressignificação e disseminação. Portanto, as práticas corporais e seus significados são 

variados. Enquanto produtos culturais de um grupo, essas práticas se configuram, podendo ser 

praticadas em qualquer espaço e com diferentes objetivos. Considerando que a dança pode ser 

praticada em qualquer espaço e que a expressividade é um “fator de identidade cultural, 

situadas num tempo e espaço social” (NEIRA; JUNIOR, 2016, p. 198). Por isso, no próximo 

capítulo, acreditamos ser importante apontar algumas questões sobre cultura, folclore, 

identidade e memória. 
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2 AS QUESTÕES ENVOLVENDO FOLCLORE, CULTURA, MEMÓRIA 

INDIVIDUAL E COLETIVA 

 

Segundo Brandão (1984), há uma ambiguidade no conceito de folclore, alguns 

acreditam que é tudo o que o homem do povo faz e reproduz como tradição, para outros, é 

somente uma pequena parte das tradições populares. O domínio do conceito de folclore é 

como o domínio do conceito de cultura, que é considerada a cultura popular que alguns 

chamam de folclore. Entretanto, Brandão (1984) cita Bráulio do Nascimento, diretor do 

Instituto Nacional do Folclore, que afirma na introdução de um álbum sobre o Museu de 

Folclore Edison Carneiro: “A cultura popular pode intervir como elemento moderador no 

processo cultural, pois dispõe de instrumentos próprios para o equilíbrio necessário ao seu 

harmônico desenvolvimento” (1984, p. 24) e define sua valorização e seu reconhecimento 

como: “A valorização do folclore, o reconhecimento da importância das manifestações 

populares na formação do lastro cultural da nação, constituem procedimentos capazes de 

assegurar as opções necessárias ao seu desenvolvimento” (1984, p. 24). E Luís da Câmara 

Cascudo mistura uma coisa com a outra e define folclore como “a cultura do popular tornada 

normativa pela tradição” (apud BRANDÃO, 1984, p. 24). 

Essa palavra, “Folclore”, seria para Brandão (1984), uma separação entre o clássico e 

o popular, principalmente no que se trata sobre a questão musical, uma divisão entre músicos, 

como uma classificação.  

Para falar de danças populares, Guarato (2014), relata que a pesquisa sobre esse tema 

no Brasil ainda é limitada. Os estudos se restringem a algumas manifestações diferentes entre 

si, a exemplo da congada, maracatu, bumba-meu-boi, folguedo e danças indígenas. Guarato 

(2014) diz que “A diversidade é definida em termos quantitativos: quanto mais manifestações 

populares, cada uma em seu lugar e com crenças e costumes quase impenetráveis, mais 

diversa e plural é a cultura brasileira” (p.67). Mas pouco se fala das especificidades e 

características de cada dança e também das suas alterações e adaptações no passar dos anos. 

Nesse sentido, a cultura, dança, folclore popular deve ser tratado com o hábito e olhar 

sem induções, mas pode ser feita uma análise sobre como a dança popular se sustenta até os 

dias atuais, o sentido dos movimentos e formas relacionadas aos costumes de uma 

determinada época, dando sentido as práticas que constituem e constroem a sociedade até os 

dias de hoje. 
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2.1 Considerações conceituais  

 

Para Benjamin (2011), a palavra folclore, inicialmente folk-lore, foi criada a partir da 

formação da palavra da antiga Grã-Betanha em que folk significa povo e lore saber. Portanto, 

essa nova palavra seria o significado de “sabedoria do povo”. Nesse sentido, foram 

questionados principalmente quais os sentidos do saber e quais seus limites. Fora desse 

conceito estariam a cultura, chamada material, que seria a culinária, o artesanato, a arquitetura 

e a construção de instrumentos musicais. Essas chamadas “culturas materiais” só seriam 

consideradas folclore quando unidas à cultura não-material. 

Para Frade (1997), a palavra folclore significa “saber tradicional do povo”. Por meio 

de pesquisas, o arqueólogo inglês William John Thoms, através de uma coletânea de contos, 

lendas, provérbios, mitos, canções, narrativas transmitidas oralmente, interessava-se pelas 

“antiguidades populares”. Na Alemanha, os irmãos Grimm rastrearam as origens das 

tradições populares e publicaram as obras Dicionário, Gramática e a Mitologia Alemã, 

influenciando estudiosos do século XIX. 

A palavra folclore, como fonte de estudo, precisava de aprofundamento científico. Os 

cientistas Edward Tylor, Andrew Lang, George Gomme e Thomms fundaram, em 1878, a 

“Folklore Society” (Sociedade Folclórica), em Londres. A associação se dedicava a debates 

com o objetivo de falar sobre as questões folclóricas e conservar a publicação das tradições 

populares (DELBEM, 2007). 

Frade (1997) menciona que, em 1884, há nessa associação uma discussão sobre a 

abrangência do termo folclore, considerando-se como folclore os estudos: 

 

I – Narrativas tradicionais (contos populares, contos de heróis, baladas e canções, 

lendas); 

– Costumes tradicionais (costumes locais, festas consuetudinárias, cerimônias 

consuetudinárias, jogos); 

III – Superstições e crenças (bruxaria, astrologia, superstições e práticas de 

feitiçaria); 

IV – Linguagem popular (ditos populares, nomenclatura popular, provérbios, refrões 

e adivinhas) (ALMEIDA apud FRADE, 1997, p. 11).  

 

Delbem (2007) ainda cita que a “American Folklore Society” (Sociedade Americana 

de Folclore) amplia o estudo do folclore em 1888, estabelecendo quatro categorias: 

 

I – Cantos, as crenças, os dialetos, etc.; 

II – O acervo literário dos negros localizados nos Estados do Sul; 

– Os usos e costumes presentes, sobretudo entre as populações do México e do 

Canadá Francês; 
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IV – As narrativas, contos e mitos dos índios norte-americanos (ALMEIDA apud 

FRADE, 1997, p. 11). 

 

Diante da palavra “folclore”, a seguir ressaltamos sobre o folclore no Brasil e como 

hoje podemos definir um fato folclórico, com tradições passadas de geração para geração, 

como sendo a principal característica de seu conceito e significado. 

 

 

2.2 O folclore no Brasil 

 

Segundo Delbem (2007), em 1951 aconteceu o I Congresso Brasileiro do Folclore, 

realizado no Rio de Janeiro. Folcloristas discutiram as características conferidas para o 

folclore. São elas: a transmissão oral, o anonimato, a tradicionalidade, a sobrevivência e o 

conceito de civilidade dos povos. 

Durante muitos anos, prevaleceu o que ficou estabelecido na Carta do Folclore 

Brasileiro. Essa carta destacou a problemática do conceito de folclore, porém permitia várias 

interpretações. Ela reconheceu o estudo do folclore como uma ciência antropológica e 

cultural, mas o fato folclórico é considerado um fato espiritual, aconselhando o estudo da vida 

popular em toda sua plenitude, tanto no aspecto material, quanto no espiritual (BENJAMIM, 

2011). Sobre o fato folclórico, Benjamin (2011) destaca: 

 

Constituem o fato folclórico as maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, 

preservadas pela tradição popular e pela imitação e que não sejam diretamente 

influenciadas pelos círculos eruditos e instituições que se dedicam ou à renovação e 

conservação do patrimônio científico e artístico humanos ou à fixação de uma 

orientação religiosa e filosófica. São também reconhecidas como idôneas as 

observações levadas a efeito sobre a realidade folclórica, sem o fundamento 

tradicional, bastando que sejam respeitadas as características de fato de aceitação 

coletiva, anônima ou não, e essencialmente popular (BENJAMIN, 2011, p. 1). 

 

Benjamim (2011) narra que uma releitura da Carta foi realizada em 1995, durante o 

VIII Congresso Brasileiro de Folclore, para que fosse atualizada. Considerou-se que o folclore 

é “o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições expressas 

individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social” (p. 1). Sua identificação, 

como manifestação folclórica, deve-se há alguns fatores, aos quais foram atribuídas 

características, sendo elas: anonimato, ou seja, sem autor definido; aceitação coletiva, do 

agrado coletivo; transmissão oral, por meio da oralidade; antiguidade, ser antigo como 

condição de fato folclórico; tradicionalidade e dinamicidade, aceitar que há fatos novos no 
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folclore pela criação contemporânea do povo; espontaneidade, os fatos que nascem na 

comunidade; funcionalidade, as funções que os fatos e manifestações folclóricas exercem 

como configuração social; e regionalidade, sendo localizada, própria de uma comunidade. 

Diante dessa releitura, foi determinado o que caracterizava o fato folclórico. 

 

Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas 

tradições expressas individualmente ou coletivamente, representativo de sua 

identidade social. Constituem-se fatores de identificação da manifestação folclórica: 

aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. Ressaltamos que 

entendemos folclore e cultura popular como equivalentes, em sintonia com o que 

preconiza a Unesco. A expressão cultura popular manter-se-á no singular, embora 

entendendo-se que existem tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem 

em contextos naturais e econômicos específicos (CARTA DO FOLCLORE 

BRASILEIRO, 1995 [s.n.]).
3 

 

Portanto, segundo Benjamin (2011), o fato folclórico surge da criação do povo e que é 

por todos aceito, revelando sua existência em guetos e nos fazendo pensar que todos são 

portadores de folclore, presentes de várias maneiras, como por exemplo: superstições ditos 

populares, provérbios, remédios; outras constituídas por hábitos que lembramos no dia a dia. 

 

 

2.3 Cultura e identidade 

 

Para definir “cultura” ou “cultura popular”, podemos ter vários significados e 

variáveis, remetendo a amplas concepções. As diferentes concepções nos orientam a observar 

dois pontos: os artísticos e os técnicos. Tendemos assim a pensar no passado, no que foi e será 

ou não superado, o papel da resistência contra a dominação de classe, o conhecimento e a 

ideia amplamente difundido na sociedade. 

Para Brayner (2012, p. 7), a cultura constitui, num aspecto social, desde a linguagem 

como comunicação, contação de histórias, poesia, até mesmo a construção das suas casas, 

como fazem suas comidas, como se relacionam com sua religiosidade, fazem festas. Trata-se 

das crenças, saberes, fazeres, “um processo dinâmico de transmissão, de geração a geração, de 

práticas, sentidos e valores que se criam e recriam no presente, na busca de soluções para os 

pequenos e grandes problemas que cada sociedade ou indivíduo enfrenta ao longo da 

existência”.  

                                                 

3
 Carta do Folclore Brasileiro. Disponível em: 

<http://culturadigital.br/setorialculturaspopulares/files/2010/02/1995-CARTA-DO-FOLCLORE-BRASILEIRO-

CNF.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

http://culturadigital.br/setorialculturaspopulares/files/2010/02/1995-CARTA-DO-FOLCLORE-BRASILEIRO-CNF.pdf
http://culturadigital.br/setorialculturaspopulares/files/2010/02/1995-CARTA-DO-FOLCLORE-BRASILEIRO-CNF.pdf
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Santos (1983) destaca a cultura como uma preocupação contemporânea registrada por 

meio da história, com suas grandes transformações, movidas principalmente por forças 

internas, consequentes de contatos, conflitos, motivos. Ao discutir sobre cultura, trazemos a 

humanidade e toda sua riqueza de formas de existência, isto é, as realidades, as características 

e expressões que nos unem e nos diferenciam. A cultura também nos ajuda a pensar sobre 

nossa própria realidade social. 

Retornando a Arantes (1981), pensar a "cultura popular" como sinônimo de tradição e 

afirmar que o passado pode ser interpretado no presente como curiosidade, a “cultura 

popular” surge como outra cultura, contrastando com o saber dominante, construída por meio 

de uma justaposição de elementos residuais e fragmentários considerados resistentes a um 

processo "natural" de deterioração. Esses fragmentos são ocupantes de lugares na sociedade, 

porém deslocados para um passado e para outros lugares. Justifica-se, então, procedimentos 

de compreender e re-criar uma nova roupagem, envolvendo e devolvendo à sociedade algo 

simbólico de modo popular, reproduzindo práticas, costumes, cantos, danças e tradições, 

supostamente desvalorizadas e sobretudo estereotipadas, agregando novos significados e 

conotações, fazendo-nos refletir sobre a história da cultura e da arte, escapando dos novos 

“produtores” de cultura. 

No entanto, Geertz (1989) nos traz a reflexão sobre cultura e suas principais 

manifestações e bases na religião, ideologia e símbolos sagrados. Com uma teoria 

interpretativa sobre cultura, enfatiza que a etnografia não é só observação e registro, mas 

essencialmente interpretação. Mostra que a interpretação dos significados das diferentes 

culturas nos dá respostas que os indivíduos já nos deram. 

Para Geertz (1989), o homem é um ser biológico, psicológico, social e cultural. A 

união dos saberes sobre o homem nos traz o conceito que Kluckhohn define sobre cultura, que 

é transmitida de geração em geração, educando e passando valores, conhecimento e modos de 

vida de um povo. Para Geertz (1989, p. 14 apud KLUCKHOHN, 1989): 

 

[...] “o modo de vida global de um povo”, “o legado social que o indivíduo adquire 

do seu grupo”, “uma forma de pensar, sentir e acreditar”, “uma abstração de 

comportamento”, “uma teoria, elaborada pelo antropólogo, sobre a forma pela qual 

um grupo se pessoas se comporta realmente, “um celeiro de aprendizagem em 

comum”, “um conjunto de orientações padronizadas para os problemas recorrentes”, 

“comportamento aprendido”, “um mecanismo para a regulamentação normativa de 

comportamento”, “um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao ambiente externo 

como em relação aos outros homens”, “um precipitado da história”, e uma procura 

de significado que “é necessário escolher” (p. 4) 
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Por meio do patrimônio, a cultura é transmitida por uma herança social. As teorias de 

significado que, para Geertz (1989, p. 9), a cultura - desde Husserl a Wittgenstein - 

“consistem em estruturas de significados socialmente estabelecidos, nos termos das quais as 

pessoas fazem certas as coisas como sinais de conspiração e se aliam ou percebem os insultos 

e respondem a eles [...]”. Sendo assim, “a cultura não é um poder, ela é um contexto, algo 

dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível, isto é, descritos com densidade” 

(GEERTZ, 1989, p. 10). 

Segundo Hall (2014), as identidades estabilizam o mundo social, fazendo surgir novas 

identidades, fragmentando o indivíduo moderno, que antes era considerado um sujeito 

unificado, agora seria uma mudança na sociedade, como sujeitos coletivos. Distingue, assim, 

três concepções sobre sujeito, sendo consideradas o desenvolvimento de sua teoria: O sujeito 

do iluminismo, com a identidade centrada e unificada, concentrada do nascimento até a 

morte; o sujeito sociológico seria considerado aquele que sua identidade se baseia, na 

“interação entre o eu e a sociedade”, mesmo com essa ligação, o sujeito teria domínio sobre 

sua identidade; sujeito pós-moderno é o que não possui apenas uma única identidade, nem 

seria algo permanente, ele poderia ter várias, algumas contraditórias e mal resolvidas, 

tornando essa identidade “móvel”, assumindo diferentes identidades em diferentes momentos. 

Hall (2014) menciona que o sujeito do iluminismo estava baseado numa concepção da 

pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de 

razão, de consciência e de ação cujo “centro” consistia num núcleo interior que emergia pela 

primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo 

essencialmente o mesmo ao longo da existência do indivíduo. Tornava-se, assim, um sujeito 

sociológico, refletindo uma crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de 

que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas constituído na 

relação com outras pessoas importantes para ele, os valores, sentidos e símbolos do mundo 

que ele/ela habitava e que mediavam as relações do sujeito. A concepção de identidade seria 

formada na interação entre o eu e a sociedade. 

O sujeito vivido, como uma identidade unificada e estável, estaria composto não de 

uma, mas de várias identidades. O processo de identificação, quando nos projetamos, 

principalmente nas identidades culturais, torna-se provisório, variável e problemático. Esse 

processo produz o sujeito pós-moderno, contextualizado como não tendo uma identidade fixa, 

essencial ou permanente. O sujeito assume diversas identidades, estas não unificadas e que 

giram em torno de um “eu” que está dentro de nós, existindo identidades contraditórias que 
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seguem diferentes caminhos, e nossas identificações sendo constantemente e continuadamente 

deslocadas. 

Para Hall (2014), os indivíduos não são autores da história, eles podem agir por 

condições criadas por outros sob as quais eles nasceram, com recursos materiais e culturais, 

fornecidos por outras gerações mais antigas. A mudança na modernidade, tardia, está 

relacionada ao processo conhecido como “globalização” e seu impacto sobre a identidade 

cultural. Seria a principal diferença entre a sociedade tradicional e moderna, ou seja, uma 

definição da rápida, constante e permanente mudança da sociedade. 

Nessa perspectiva, a construção da identidade passa a ser compreendia por meio das 

interações sociais. O sujeito assume identidades diferentes em momentos diferentes. As 

mudanças atuam na sociedade por meio de novas criações comparadas as tradicionais. O 

pensamento deixa de ser um todo unificado e passa a ter características de diferenças, ou seja, 

de pluralidade. As sociedades possuem diferentes posições, visões, sentidos e 

consequentemente diversas identidades, que não se desintegram, mas se articulam e resultam 

na construção de novas identidades. 

 

 

2.4 A mistura das diferentes culturas 

 

Segundo Canclini (2015), todas as culturas possuem formas próprias de organização e 

características que lhes são intrínsecas, devendo ser respeitadas. Na América Latina há a 

concepção de acabar com a dualidade formada a partir de campos de disciplinas segmentadas 

para atingir um processo único, abolindo as fronteiras entre massivo, popular e erudito. A 

combinação desses elementos o autor denomina “culturas híbridas”. Seria o rompimento e, 

posterior, a mistura das diversas expressões que compõem originalmente os sistemas 

culturais, não sendo mais papel do erudito ou do massivo produzir algumas culturas, porém, 

envolver o que se produz atualmente no processo de globalização. 

Nessa perspectiva, a cultura não diferencia classes sociais. As possibilidades das 

diversas misturas aumentam o processo de hibridação, fazendo surgir novas formas de 

identidade social. Sendo assim, Canclini (2015) procura explicar que, para o processo de 

hibridação cultural acontecer, necessita-se de três razões: a queda dos grandes centros 

disseminadores de cultura, por meio de uma pluralidade de culturas, anulando o padrão antigo 

da sociedade; a disseminação de gêneros impuros. Tomando como exemplo os ritmos 

musicais, podemos perceber que diversos ritmos se misturaram com o tempo e se espalharam, 
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criando novos ritmos; e a desterritorialização, que seria uma “saída” do “território” 

(MACHADO et al., 2012), um processo que requer “naturalmente” uma reterritorialização, 

isto é, a “criação” de um outro novo território.  

Canclini (2015) diz que a desterritorialização foi um processo fundamental para que 

acontecesse o processo de globalização das culturas, pois, a partir daí, elas se misturariam e 

ganhariam características, umas das outras, transformando-as em novas identidades culturais. 

Na instância cultural, a sociedade se eleva num sistema de interação e articulação com 

as diversidades. Os discursos culturais servem de apoio no processo de identificação. E, nessa 

construção da identidade, é necessário recorrer à memória. Precisamos insistir em 

pensamentos sobre o passado, narrá-lo, formar-se como sujeito diante do outro e posicionar-se 

dentro do grupo. Assim, será possível constatar que o processo de construção da identidade 

está inscrito em um processo memorial que envolve reconstituição de um passado, 

ritualizações e esquecimentos de algumas imagens pretéritas. 

Para Canclini (2015) a expressão “culturas híbridas” ou “hibridação” é onde há uma 

quebra de barreiras sociais entre o tradicional e o moderno, entre o culto e o popular, ou seja, 

na mistura das diferenças culturais no mundo com os elementos culturais que são criados. O 

hibridismo fundamenta-se no processo sociocultural em que formas culturais separadas 

combinam-se para compor novas formas de cultura. Porém, não estará isenta de conflitos, 

especialmente quando se pensa nas mesclas existentes entre o popular e o culto ou entre 

popular e massivo. 

 

 

2.5 História individual e coletiva 

 

A história da Mana-Chica do Caboio deve ser lembrada não apenas nas apresentações 

em eventos pontuais, mas sim como patrimônio e manifestação cultural de extrema 

importância para o município de Campos dos Goytacazes - RJ. Portanto, não devemos deixar 

que caia no esquecimento, fazendo a promoção de sua preservação enquanto folclore 

campista, por meio da sua memória.  

Segundo Halbwachs (2006), a “memória coletiva” compreende em noções de imagens 

que se agregam às memórias individuais. Desse modo, a memória individual não seria uma 

condição suficiente para uma transformação de imagem em lembrança. Portanto, a memória 

histórica influencia nos relatos sobre a vida, categóricos para o pensamento único e individual 
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do sujeito para concepção de diferentes e extraordinárias correntes, constituindo os grupos 

sociais que se modificam em diversos grupos e em períodos distintos. 

Essa síntese proporciona a ideia de que é indispensável que exista um testemunho para 

que um acontecimento se eternize e se vincule ao conhecimento e memória de um povo. Para 

o teórico, o depoimento do “eu” e o do “outro” devem ser harmoniosos e compatíveis, para 

que ambos entendam que pertencem a componentes individuais de um mesmo grupo e são 

donos das mesmas lembranças (HALBWACHS, 2006). O autor apresenta a noção de 

memória descrevendo que, mesmo particular, a memória é igualmente grupal. Os indivíduos 

trazem suas lembranças ao mesmo tempo que interagem na sociedade. A memória individual 

não deixará de existir, mas permite que haja uma acomodação da memória pessoal para se 

transformar em um conjunto de episódios partilhados por um grupo, passando a ser coletiva. 

O texto “A memória coletiva”, de Halbwachs (2006), distingue memória coletiva e 

memória individual conforme o passado é organizado sob a forma de lembrança, 

constituindo-se em noções de imagens que se agregam às memórias individuais, pois somente 

a memória particular não seria o suficiente para transformar uma imagem em lembrança. 

Segundo Halbwachs (2006), a memória histórica tem influência sobre os relatos da 

vida, sendo categórica para um único e pessoal pensamento do indivíduo, para a concepção de 

diferentes e extraordinárias correntes, constituindo os grupos sociais que se modificam em 

diversos grupos e em períodos distintos. Assim, a ideia de que é indispensável haver um 

testemunho para que um acontecimento se eternize e se vincule ao conhecimento e memória 

de um povo, confirma-se. 

Para o teórico, o depoimento do “eu” e o do “outro” devem ser harmoniosos e 

compatíveis, para que ambos entendam que pertencem a componentes individuais de um 

mesmo grupo e que são donos das mesmas lembranças (HALBWACHS, 2006). Portanto a 

memória, mesmo particular, pertence a um grupo igualmente. Os indivíduos trazem suas 

lembranças ao mesmo tempo em que interagem na sociedade. Sua memória individual não 

deixará de existir, mas, compartilhada em grupo, transforma-se em um conjunto de episódios, 

passando a ser coletiva.  
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3 A MANA-CHICA DO CABOIO 

 

A Mana-Chica do Caboio é a única dança campista, segundo o dicionário do folclore 

brasileiro (CASCUDO, 2012). Essa dança popular teve sua origem no século XVIII, por volta 

de 1780, especificamente na localidade do Caboio, situada no distrito de Santo Amaro, entre 

as localidades de Lagoa Feia e Mussurepe. Segue abaixo os mapas de localização da 

localidade do Caboio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Mapa do estado do Rio de Janeiro e região Norte Fluminense 

Fonte: IBGE, 2015 (adaptado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 - Mapa do município de Campos dos Goytacazes e localidade do Caboio. 

Fonte: IBGE, 2015 (adaptado). 
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Nas tardes da zona rural campista, “iniciava-se uma “zoeira”, uma miscigenação de 

casinhotos
4
 e senzalas, flautas, cavaquinhos, sanfonas, violões, gaitas, chocalhos, adufos, 

pandeiros, marimbas e violas. Choros preludiam, serenateando. Sarabandeira a síntese dos 

maxixes, lenga´lengas, sambas dos terreiros, varridos de sapateados” (LAMEGO FILHO, 

1996, p. 74).  

Segundo Lamego Filho (1996), a principal hipótese do surgimento da dança da Mana-

Chica do Caboio é que poderia ter sido inventada por uma mulher considerada “dançadeira” e 

“amiga da folia”, que seria uma entre três proprietárias de terra ou não nomeada Mariana 

Francisca, Inácia Francisca ou Francisca Maria. Entretanto, a influência negra predominava 

na dança por meio dos batuques africanos, uma releitura tupinambá com a presença do fado, 

semelhante aos velhos folguedos
5
 portugueses com bater de palmas e grandes círculos. 

Porém, para Soares (2018), esse fado seria chamado de “Fado de crioula”, uma influência 

musical característica das batidas dos tambores africanos. 

Há, nesse sentido, uma questão sobre a valorização da figura feminina por meio da 

dança. As mulheres que dançavam a Mana-Chica eram consideradas dançarinas de graça e 

elegância, por meio de suas particularidades regionais. 

Para Andreoli (2010), inúmeras práticas discursivas nomearam e descreveram a 

feminilidade ao longo da história, como uma forma da mulher ser reduzida apenas à 

capacidade reprodutora e à maternidade, a preocupação com a sensualidade, por exemplo, é 

considerada própria da natureza feminina. A dança pode ser analisada como uma prática de 

demarca “corpos”, por meio do gênero, impondo regulações sobre os corpos que dançam. 

Dessa forma, “a estética corporal proporcionada pela dança é considerada a mais própria de 

uma espécie de essência natural da mulher” (ANDREOLI, 2010, p. 112).  

Segundo Brayner (2012), por meio do IPHAN
6
, há técnicas e estratégias para 

preservar os bens culturais de natureza imaterial
7
. Há um trabalho na perspectiva de 

reconhecimento e valorização das distintas e dinâmicas referências culturais de diversos 

grupos produtores da sociedade brasileira. A dança, o canto, o modo de vestir podem, com o 

                                                 

4
 Casa pequena e pobre. 

5
 Festa popular, festa de caráter popular e tradicional que traz os costumes ou hábitos de um povo.  

6
 Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Uma instituição federal criada em 1937, responsável por 

preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros. 
7
 Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de 

ser das pessoas. Dessa forma, podem ser considerados bens imateriais: conhecimentos enraizados no cotidiano 

das comunidades; manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e festas que marcam a 

vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; além de mercados, 

feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais (IPHAN, 

2009). 
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passar do tempo, transformar-se, ou até mesmo deixar de existir. Portanto, é importante 

registrar essas manifestações, porque tudo que faz parte dessas expressões poderá se perpetuar 

por meio da documentação, não sendo destruído ou esquecido. A ideia de patrimônio não se 

trata só de bens materiais
8
, mas de “tudo aquilo que é considerado valioso pelas pessoas, 

mesmo que isso não tenha valor para outros grupos sociais ou valor de mercado” 

(BRAYNER, 2012, p. 12-13). 

A Mana-Chica do Caboio faz parte do patrimônio cultural e imaterial do município de 

Campos dos Goytacazes - RJ, registrada no livro de tombos “on-line” por meio da resolução 

n
o
 001/2011

9
. Considerada uma das manifestações culturais de raiz de grande expressão 

cultural e histórica, pelo presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Municipal 

(COPPAM), Orávio de Campos Soares, foi secretário de cultura da cidade (LEI ORGÂNICA 

DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2014, p. 67). 

Segundo Sabino e Lody (2011), o conceito de patrimônio histórico vai além de apenas 

identificar bens materiais (casas, prédios, áreas, entre outros). O tema principal de patrimônio 

se dá ao valor histórico e artístico, com uma visão voltada para o patrimônio natural, 

etnográfico, arqueológico, histórico e artístico. Como a seguir:  

 

Busca-se cada vez mais olhar e valorizar as manifestações intangíveis em processos 

patrimoniais da sabedoria tradicional dos povos, envolvendo temas como música, 

dança, comida, oralidade, tecnologias, indumentária, entre outras tantas maneiras de 

atestar identidade e alteridade (SABINO; LODY, 2011, p. 174). 

 

A Mana-Chica é descrita como uma criação festiva. Os negros criaram a coreografia 

com os movimentos parecidos com o dos nobres das fazendas, ao presenciarem suas festas. 

Ela é uma releitura dos grandes minuetos franceses. As Franciscas citadas no texto de Alberto 

Lamego Filho eram brancas (REIS, 1785 apud LAMEGO, 1996). Acredita-se que, em alguns 

momentos, as relações dos fazendeiros com seus escravos não eram tão radicais. Alguns 

conviviam no mesmo ambiente produtor de economia e cultura. 

                                                 

8
 Conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico; 

histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis – núcleos urbanos, sítios 

arqueológicos e paisagísticos e bens individuais – e móveis – coleções arqueológicas, acervos museológicos, 

documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos (IPHAN, 2009).  
9
 Conforme publicação de 27 de dezembro de 2011, artigo 3º da lei 7.527, de 19 de dezembro de 2003, alterada 

pela Lei 8.151, de 26 de março de 2010, em cumprimento ao que estabelece o artigo 172, inciso II, letra “f”, da 

Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes/RJ e o artigo 30, inciso IX da Constituição da República. 
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Referindo-se a Alberto Ribeiro Lamego, Soares (2004, p. 82) conta que a Mana-Chica 

é uma modinha
10

 criada entre os canaviais e lagoas da Planície, no final do século XVIII. 

Segundo afirma a tradição trazida pela oralidade, essa dança surgiu e foi desenvolvida na 

baixada campista, na região do Caboio, com grupos também na Barra do Furado, Lagoa de 

Cima, Rio Preto, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana. 

Os grupos eram compostos, em sua maioria, por parentes e achegados. Desde então, 

essa cultura foi perdendo espaço como manifestação do povo do interior. No entanto, ainda no 

município de Campos dos Goytacazes, há um grupo que atualmente interpreta a Mana-Chica 

do Caboio, o Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro), que faz uma 

interpretação contando a história, cantando e dançando a Mana-Chica. 

No livro de Joaquim Ribeiro, intitulado “Folclore do Açúcar” (1977), a Mana-Chica é 

mostrada como dança e canto vindos de uma derivação do Fado, uma canção popular 

portuguesa com característica de lamento. Para o autor, “trata-se de uma fina mistura da 

quadrilha feita por uma mulher chamada Francisca, proprietária de terra, ou não, com grande 

atuação e requinte, dando o seu próprio nome à “sua” criação” (RIBEIRO, 1977, p. 49). 

Ribeiro (1977) contradiz Lamego Filho (1996), argumentando que há três hipóteses 

sobre o nome Mana-Chica. A primeira baseia-se no habitualismo semântico
11

 comum a 

muitos povos. Trata-se de uma metáfora verbal com os nomes de danças populares ligadas a 

nomes de animais. No Brasil, o nome “Chico” seria sinônimo de porco, nomeado como Chico 

de ronda, uma espécie de fandango; Chico puxado, um baile campestre; e a Mana-Chica, um 

folguedo. Seria o significado por meio da linguagem para a palavra “Chico”, em diferentes 

manifestações culturais. A segunda hipótese seria a de que o nome tem origem negro-

africana, em que “Chica” seria conhecida como uma dança “lasciva”, como o lundu
12

, ou 

fandango dos negros, sendo Chica uma palavra africana que batizava várias danças 

brasileiras. A terceira hipótese, e a mais convincente, é afirmada por Vieira (1873 apud 

RIBEIRO, 1977) que diz que “Chica” é uma palavra negro-africana. E por meio do 

habitualismo, seria a “Mana-Chica”, uma dança da região - como um fenômeno de 

convergência entre este nome e a produção de aguardente, “Chica” - faria referência à de 

bebida alcoólica. Vieira ainda descreve que os negros vieram trabalhar na lavoura canavieira 

                                                 

10
 Um tipo de composição musical de origem Portuguesa. É uma canção sentimental marcada pela influência da 

ópera italiana. 
11

 Significado ou sentido das unidades linguísticas. A semântica linguística estuda o significado usado por seres 

humanos para se expressar através da linguagem.
 

12
 Canção popular inspirada em ritmos africanos, introduzidas em Portugal e no Brasil a partir do XVI, 

acompanhada por violão ou piano, derivada da dança com mesmo nome. 
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de Campos dos Goytacazes e introduziram o vocábulo para designar a coreografia popular. É 

possível que a fonte negro-africana, juntamente com o habitualismo, explique a origem da 

Mana-Chica. Entretanto, supõe-se que a dança surgiu em uma região onde a aguardente 

dominava e, possivelmente, houve, na formação, a influência de outro homônimo. 

Soares (2004) afirma que a primeira hipótese seria a verdadeira história sobre a Mana-

Chica. De acordo com o autor, por meio de pesquisas de campo feitas na baixada campista, 

confirma-se o texto de Lamego Filho (1996) sobre Francisca ter sido a inventora da dança. A 

figura de Mariana Francisca é facilmente ligada genealogicamente à personalidade da famosa 

parteira Maria Francisca de Souza (“Maricão”), que seria uma das últimas reprodutoras das 

culturas da baixada campista e que seria neta de Benta Pereira. Segundo Penna (2014), Benta 

Pereira foi uma heroína campista, matriarca de uma família de seis filhos, fazendeira criadora 

de gado bovino em uma terra que se transformava num grande canavial açucareiro. Ao lado 

de sua filha, Mariana de Souza Barreto, lutou até conseguir a expulsão dos Assecas da então 

capitania, hoje a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ. 

Franco (1937), no romance “A enchente”, diz que Mana-Chica é uma caricatura mal 

traçada do Vira português. Consiste em uma dança originária lusitana, entretanto os índios e 

os negros a copiaram à sua maneira, produzindo uma nova identidade cultural de acordo com 

seus ritmos. O autor cita os termos “asselvajaram” e “embruteceram” para definir a 

coreografia. Uma dança como “lembrança dos Goytacazes”, quando se refere aos índios que 

viviam na planície, mas que revivem nos costumes dos descendentes. Porém, diz que, ao final 

da dança, há um “duelo” entre os homens como uma disputa, completando com um drama 

representado como uma exigência da tradição dos brigões
13

. 

 

Caricatura mal traçada do vira português, nas mesmas variações de um bailado rural, 

mas delicadas e enternecidas, ao som de graciosos fados extraídos 

concomitantemente do fundo das gargantas, das cordas das guitarras, do bojo das 

sanfonas. Dança que os lusitanos, com certeza, pra cá trouxeram e os africanos ou os 

índios asselvajaram e embruteceram. (FRANCO, 1937, p. 143). 

 

“Finaliza, por isso, quase sem exceção, em tragédia, mas uma tragédia gostosa, 

indispensável mesmo como “chave de ouro” dos folguedos. Daí, porém, não perdura 

nenhuma malquerença entre os brigões. É a tradição que o exige” (FRANCO, 1937, p. 143). 

O autor define alguns passos da Mana-Chica dizendo quais são os elementos indispensáveis 

para a manifestação: canto, música e dança. Mas a alegria momentânea da dança também 

                                                 

13
 Provocadores do “duelo” no final da dança. 
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seria caracterizada por bater de palmas, risadaria, piadas, chacotas, improvisos e afrontas, 

gerando uma agitação clássica aos folguedos. 

Para finalizar, Franco (1937) diz que a Mana-Chica é um bailarico com designações 

equivalentes, se comparada a algumas danças, como, por exemplo, o Chico-puxado e o 

Chico-da-ronda, e insiste: “A Mana-Chica, pelo menos a maioria em que tomei parte, termina 

em sarilho
14

, servindo para provocá-lo o mais insignificante motivo. Dispensa mesmo 

pretexto, seguindo apenas a praxe, obedecendo à tradição” (FRANCO, 1937, p. 41). A seguir, 

abordaremos sobre a principal influência na composição da “Mana Chica”. 

 

 

3.1 A principal influência 

 

Segundo Santos (1942), no final do século XVIII, especificamente em Portugal, surge 

popularmente uma canção chamada de “moda” ou “modinha”, com o nome de “Fado”, 

tornou-se o gênero musical predileto nas diversões do “Paço
15

”. A origem do Fado no folclore 

português sofre algumas mudanças, tornando-se uma canção trovadesca
16

, consequência das 

mudanças ambientais e da evolução natural do homem. Essa modinha se origina do Fado. A 

autora afirma que “o Fado é genuinamente português” (SANTOS, 1942, p. 132), trazendo, na 

sua ancestralidade, os cantos da própria pátria, a alma sentimental do povo luso. 

Segundo Pais (2018, p. 221), o Fado resulta de “múltiplos trânsitos culturais”. O autor 

relata que o fado vem do tempo dos escravos e constata, em sua visita ao município de 

Quissamã, em 2009, a existência de diferentes danças relacionadas ao fado. Essas danças são 

tocadas e dançadas com ritmos parecidos, batendo palmas e com sapateado, seu 

acompanhamento musical é por violas populares e pandeiros, justamente os mesmos com os 

mesmos passos de dança e instrumentos musicais característicos da Mana-Chica do Caboio. 

Ao conhecer Dona Guilhermina, uma das participantes do grupo de Fado de 

Quissamã, Pais (2018, p. 222) relata que ela se preocupava em dizer que “o Fado é de Deus, 

ele é bento, é sagrado!”. Descreve que é dançado em cruz, diferente do Jongo
17

, que é em 

                                                 

14
 Tumulto, barulho, briga. 

15
 Palácio, habitação luxuosa feita para a realeza, para imperadores ou bispos, as pessoas que vivem nesse 

palácio. 
16

 Músicas cantadas em coro, chamadas de “cantigas”.  
17

 Dança formada em roda, um jongueiro vai ao centro, dançando sozinho, fazendo torções, se requebrando, e 

escolhe uma mulher para seu par, mas par solto, um defronte outro; aproximam-se, afastam-se numa dança 

ginástica de numerosas figurações. É a forma usual do batuque, roda e dançadores ou dançador ao centro. 

Quando um dos jongueiros quer entrar no folguedo, põe a mão nas costas do companheiro, cortando-o, o que 
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“roda”, e conclui: “[...] o fado de Quissamã é muito distinto daquele que existia nas casas em 

Lisboa, boêmia no final do século XIX, ao ser dançado se entrelaça com o lundu e o 

fandango, sem faltar o sapateado” (PAIS, 1985, p. 222). 

Na perspectiva musical, a relação do Fado e da Mana-Chica a outros ritmos relaciona-

se diretamente ao lundu, às modinhas, ao fandango, à chamarrita, à cana verde, à chula, dentre 

outros. Tais ritmos culminam em interfaces com os instrumentos musicais. Já na dança, o 

bater de palmas, as umbigadas (apenas no Fado) e os sapateados vão para além da música e 

constituem os aspectos coreográficos em várias danças brasileiras (PAIS, 2018). 

Historicamente, Pais (2018) cita que as danças ameríndias
18

 foram descritas pelos 

colonizadores como sendo do diabo, por serem praticadas por escravos libertos, portanto, 

tinham má reputação. No final do século XVII, o padre João Felipe Bettendorf (1909 apud 

PAIS, 2018) descreve que os terreiros “mata adentro” tinham essas danças e festejos, 

embalados com a voz rouca do diabo. 

As danças africanas eram excomungadas e Quissamã era uma região com forte 

presença de escravos, sendo suas danças extintas por terem relação com pretos velhos e 

feiticeiros filiados a irmandades negras. Desde então, a aproximação do Fado a Deus por 

esses escravos e seus descendentes permitiu a sobrevivência de algumas manifestações 

culturais. Mesmo na quaresma, dançam o fado alegando que é de Deus, portanto, não é 

pecado. 

O sapateado, por sua vez, vem do fandango que, para as elites da época, ofendia a 

honestidade e o pudor. 

 

Dependendo se tinham ou não batuque, de onde eram realizadas e por quem eram 

participadas, as danças promoviam uma idealizada fratura moral entre devassidão e 

decência, mas a clivagem mais fraturante era de natureza social. Uma população 

considerada perigosa, de gente desordeira – composta de escravos libertos, mulatos 

e brancos despossuídos – contrapunha-se a gente morigerada, atributo dirigido quer 

aos trabalhadores humildes e subservientes, quer às classes economicamente 

possidentes. Ao fim e ao cabo, a música sempre foi usada para expressar identidades 

e construir barreiras simbólicas entre diferentes grupos sociais. O fandango de má 

fama só poderia sobreviver caso se libertasse dos batuques. Foi isso que aconteceu 

em Quissamã, quando os sons dos tambores deram lugar ao batimento dos 

tamancos. Por outro lado, para que a decência tomasse o lugar da devassidão, o 

respeito à mulher pressupunha que esta tivesse uma forma de dançar igualmente 

respeitável, a vergonha impondo-se ao despudor. A moralidade afirmava-se na 

forma de dançar e também na submissão da mulher ao homem - este impondo o 

ritmo com firmeza, a mulher acompanhando-o com apatia, indiferença e discretos 

                                                                                                                                                         

importa tomar-lhe a dama, com quem procura sempre superar em agilidade e virtuosismo o par antecessor. 

Igualmente a mulher que quiser dançar corta a que está no centro da roda e fica em seu lugar. (RIBEIRO, 1984) 
18

 Termo usado para se referir aos povos indígenas nativos da América antes da chegada dos europeus. Mais 

tarde, estes povos foram considerados uma raça distinta e também foram apelidados de peles vermelhas. 
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trejeitos. É esta coreografia que ainda hoje se observa no fado de Quissamã (PAIS, 

2018, p. 227). 

 

As danças mesclavam, na tradução, como “devassidão e decência” em meio às festas e 

comemorações do trabalho, da colheita da cana de açúcar. Os escravos e os libertos eram 

considerados desordeiros. Alguns mulatos, brancos e trabalhadores humildes também se 

misturavam nas festas de músicas, que expressavam sua identidade social. 

Para Aguiar e Perrini (2005 apud PAIS, 2018), o fandango de mutirão faz uma ligação 

do trabalho com as festas. O sapateado, por meio dos tamancos, dá-se em lugares 

principalmente com produção de arroz que, após a colheita, eram espalhados pelo soalho de 

madeira com vãos para depois serem pilados pelos sapateios e os bagos pudessem cair no 

porão. As mulheres, enquanto isso, rodopiavam com suas saias, ajudando os farelos a se 

voltarem para os grãos de arroz. 

Andrade (2002) refere-se ao fandango como uma denominação que vem de uma dança 

de compasso ternário, caracterizada por movimentos rápidos, selvagens e excitantes. “Uma 

designação genérica de certas coreografias pouco diferenciadas entre si” (p. 110). Em 

Portugal, caracteriza-se por um movimento considerado “agitado das pernas, com apoio ora 

no metatarso, ora na ponta dos pés, grandes saltos, voltas e reviravoltas” (p. 110). No Brasil, 

era sinônimo de baile, juntando vários tipos de coreografias, até valsas, seria um “fandango 

bailado”; ou feito por “bate-pé”, com sapateados e danças com sentido de “principiar a briga”, 

o “fandango batido” (p. 111).  

Para o Fado de Quissamã, a ideia do tamanco seria um fado batido, resultado de 

múltiplas disseminações e transformações: 

 

O fado de Quissamã inscreve-se no universo das chamadas danças batidas, como 

eram conhecidos alguns fandangos do Brasil – fandangos batidos por implicarem 

sapateados que se viriam a reproduzir no fado batido, muito em voga nas suspeitas 

tascas de Lisboa, em finais do século XIX. [...] Mello Moraes Filho dá-nos achegas 

de prova do entrecruzamento do fado dançado com muitas outras danças presentes 

em festins roceiros do estado do Rio de Janeiro, em lugares como Boa Esperança e 

Rio Bonito. Na descrição de um casamento de noivos de famílias “nem muito ricas, 

nem muito pobres”, apareciam violas, rabecas e flautas, enquanto que, no terreiro, os 

escravos batucavam. Depois vinham as quadrilhas, as valsas, as chulas, as chibas, os 

fados e os repentes. [...] (PAIS, 2018, p. 231). 

 

As danças citadas acima marcam a identidade do povo da região Norte Fluminense, as 

quais trazem a sensualidade como sua expressão principal pela dança. Alguns dos 

instrumentos musicais e algumas características citados por Pais (2018) revelam a grande 
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influência do Fado de Quissamã para a Mana-Chica do Caboio. Por este motivo, é importante 

compreender como ocorreu a mistura destas diferentes culturas na região estudada. 

 

 

3.2 A música 

 

A música da Mana-Chica tem um ritmo semelhante aos versos de cantadores 

repentistas. Entre os instrumentos musicais, utilizavam basicamente o chocalho do índio, a 

viola do português e o pandeiro do africano, compreendendo as três etnias (africana, indígena 

e portuguesa) que constituem o povo brasileiro.  

Conforme Ribeiro (1977), a Mana-chica não é somente uma dança, é um folguedo
19

 

seguido de cantos. Sua música possui variações. A Mana-chica também se dançava em Santa 

Rita, na localidade de Lagoa de Cima. Uma variação coreográfica da Mana-Chica é chamada 

de Mana-joana, “uma dança típica do município de Campos dos Goytacazes/RJ, considerada 

uma espécie de quadrilha francesa” (CASCUDO, 2012). 

Havia um ambiente de misturas étnicas, formando e constituindo a música, resultado 

de diversas modificações de seus elementos melódicos, rítmicos e formais. Assim, há na 

música brasileira o sentimento de ritmo sincopado da música africana, o langor oriental da 

música árabe, com a monotonia rude das eufonias indígenas (SANTOS, 1942). 

Conforme Ribeiro (1977), a Mana-Chica não é apenas uma dança, é um folguedo 

seguido de cantos. Sua música possui variações, e também se dançava a “Santa Rita”, na 

localidade de Lagoa de Cima. Outra variação chamava-se “Mana-Joana”, que, para Cascudo 

(2012), é uma dança típica do município de Campos dos Goytacazes - RJ, considerada uma 

espécie de quadrilha francesa. 

O pandeiro africano, chamado de Adufe, contribuía para a sonoridade da música da 

Mana-Chica, é uma espécie de pandeiro quadrado, no qual eram colocadas sementes dentro, 

ou soalhas (pequenos objetos de metal). 

O adufe, nos dias atuais, pertence à herança cultural portuguesa e espanhola, embora 

seja conhecido também por outros nomes no norte da África, em países como Marrocos 

(duff), Argélia (duff na região de Ghardaia) e Arábia Saudita (‘ulba - a caixa) (POCHÉ, 2001 

apud DIAS, 2010). A melodia do adufe é um misto de melancolia e alvoroço que domina a 

dança, representando uma contradição entre tristeza e alegria, esperança e saudade, passado e 

                                                 

19
 Festa popular; festa de caráter popular e tradicional que traz os costumes ou hábitos de um povo, de uma 

região; ação de brincar, de se entreter, de se divertir.
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futuro. É a música primitiva da baixada campista representada pelas senzalas, cabildas
20

 

vermelhas e casebres brancos. É a música dos vastos espaços livres, manifestados pelo canto e 

pela dança. Seus versos são de adágios
21

 e rifãos
22

.  

Sobre a canção, Lamego Filho (1996) comenta que a “toada é languescente”, 

apontando o uso dos acompanhamentos musicais: “As violas do branco tangem. O adufe 

negro rufa. Os chocalhos ressoam como ásperos maracás indígenas” (LAMEGO FILHO, 

1996, p. 86). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Adufe
23

 

Fonte: http://gnerosinstrumentosmusicais.blogspot.com/2009/03/adufe.html 

 

Os maracás eram feitos de cabaças com pedrinhas dentro, alguns imitavam a 

sonoridade do chocalhar da cobra cascavel, haviam modelos também feitos de crânio de 

macaco, com um pequeno cabo de madeira e penas (SANTOS, 1942). Como nas figuras 

abaixo: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Maracás indígenas 

Fonte: Santos, 1942. 

                                                 

20
 Tribo, associação de famílias que vivem do mesmo lugar. 

21
 Costuma situar-se entre 66 e 76 batidas por minuto em um metrônomo tradicional, sendo mais rápido que o 

Lento e mais lento que o Adagietto (andamento musical lento) e o Andante (ritmo calmo e fluido, mais rápido 

que adagio e mais lento do que Allegretto). 
22

 Adágio vulgar, geralmente de forma grosseira ou chula.  
23

 Site de um blog. Disponível em: Blog gêneros/instrumentosmusicais - 

http://gnerosinstrumentosmusicais.blogspot.com.br/2009/03/adufe.html. Acesso em: 08 de dezembro de 2018. 

http://gnerosinstrumentosmusicais.blogspot.com/2009/03/adufe.html
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=es&sp=nmt4&u=http://tocarpiano.about.com/od/basicmusicalterms/g/GL_tempo.htm&usg=ALkJrhi3SeQ8vIo2sLAFxTswfbM7e2lnCA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=es&sp=nmt4&u=http://tocarpiano.about.com/od/musicaltermsaz/g/GL_adagio.htm&usg=ALkJrhiQ-ieZ6LqJREq_xen_sMbO0plIVQ
http://gnerosinstrumentosmusicais.blogspot.com.br/2009/03/adufe.html
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Conforme Ribeiro (1977), a Mana-Chica não é apenas uma dança. Ela é um folguedo 

acompanhado de cantos. Os versos são septissilábicos, sendo uma forma idiomática de 

metrificação portuguesa. As rimas obedecem ao tipo: “A, B, C, B”, que seriam os versos. A 

estrofe tem um estribilho24 de dois versos não rimados. Seus versos, refrão atribuídos a 

cantadores repentistas, possuem algumas rimas parecidas com as trovas do Norte, do Sul e do 

Oeste. 

No livro de Lamego Filho (1996, p. 82), a versão da estrofe “eu vou dar a despedida” 

é denominada um “pé de cantiga”, uma variante de uma estrofe da Mana-Chica: 

 

[...] 

Quero dar a despedida 

Como deu o meu pavão, 

Bateu asas, foi-se embora, 

Deixou-me as penas na mão 

[...] 

 

Na Amazônia, o general Couto Magalhães (1935, p. 175-176 apud LAMEGO FILHO, 

1996, p. 38) mostra outra variante: 

 

[...] 

Vamos dar a despedida 

Mandu sarará 

Como deu o passarinho 

Mandu sarará 

Bateu asa, foi-se embora, 

Mandu sarará 

Deixou a pena no ninho 

Mandu sarará 

[...] 

 

Há um registro da Mana-Chica da folclorista D. Maria Angélica Furtado Mendonça 

(1913, p. 319 apud LAMEGO FILHO, 1996, p. 90) relacionando o conteúdo da letra da 

música como uma comparação da caricatura humana e a planta, um tema comum na poética 

popular e erudita. 

 

[...] 

Ai! Mana-Chica, 

Mana-Chica, dos meus ais! 

Tu és a cana mais doce 

Nascida nos canaviais. 

[...] 

 

                                                 

24
 Versos repetidos no final de cada estrofe de uma composição poética ou de uma canção. 
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As letras da Mana-Chica do Caboio parecem uma oração aos céus, similares às 

ladainhas cantadas nas igrejas. Com suas rimas, narram a história de seu povo, com sua vida 

simples, movida a amores e decepções, idas e vindas, lendas, ao trabalho pesado nos 

canaviais, à vida e à morte, representando a dor da lembrança de um passado, simbolizando 

uma repetição de dor. “Na sua música, nos seus cantos, nos seus versos, nas suas danças, o 

povo nos ensina o muito que sofreu, que sentiu, e que aprendeu o Homem, na sua imensa 

trajetória milenar” (LAMEGO FILHO, 1996, p. 89). 

 

 

3.3 A vestimenta 

 

Geralmente, para se dançar a Mana-Chica, existe um figurino próprio, bem colorido, 

como uma homenagem às vestimentas dos escravos, que originalmente eram feitas de um 

tecido grosso ou de algodão. Para os homens, as roupas eram constituídas basicamente de 

calças, camisas e um tipo de colete simples, enquanto que, para as mulheres, as roupas eram 

saia e blusa de chita ou cretone
25

. 

Os escravos que trabalhavam no campo praticamente sempre se vestiam com roupas 

velhas para se expor ao sol ou à chuva, alguns também recebiam um tipo de chapéu. Os que 

trabalhavam na casa grande, para serviços domésticos, usavam roupas mais limpas e de mais 

qualidade, principalmente as mucamas
26

, que eram escolhidas pela sua beleza. Os escravos 

que saíam às ruas usavam roupas mais luxuosas. O fato de exibir escravos bem vestidos, 

acompanhando seus senhores, era uma forma de prestígio na época. Os escravos das cidades 

possuíam uma relativa liberdade para os seus negócios, muitos eram “de ganho” ou “aluguel” 

e, como realizavam serviços em troca de pagamento, o “luxo” e a ostentação da “população 

de cor”, como os escravos alforriados, incomodavam os “homens bons” e os religiosos da 

Colônia e da Metrópole. Por isso, foram criadas leis para evitar que “negras, negros e 

mulatos” usassem tecidos finos, joias, brocados e adereços de ouro, mostrando a preocupação 

do rompimento da hierarquia e a “mistura de classes” que o costume, tão difundido, 

provocava aos olhares dos governantes (RASPANTI, 2013). 

                                                 

25
 Tecido encorpado, de algodão ou de linho, com urdidura (conjunto de fios dispostos longitudinalmente no tear 

e pelos quais passa o fio da trama) de cânhamo - arbusto nativo da Ásia, de folhas compostas, finamente 

recortadas, serreadas. Fornece fibra com aplicações industriais, também a maconha (“droga”) e o haxixe - usado 

na confecção de colchas, cortinas, tapeçarias etc. 
26

 É a designação dada à escrava negra que estava outrora no Brasil, concubina, a escrava sexual dos mestres, 

mas também a moça que era escolhida para auxiliar em serviços domésticos ou acompanhar pessoas da família, 

geralmente as sinhás. 
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Após a dança eram oferecidos bolos servidos pelos donos da casa e por convidados 

que chegavam para formar o banquete regado a café e refresco de groselha. As moças e os 

rapazes dançavam até a madrugada sob a luz de lampiões ou lamparinas nos terreiros de terra 

batida ou nos assoalhos de madeira que estrondavam ao som dos sapateados. 

 

 

3.4 A dança 

 

As danças de origem africana, fazem parte de uma representação essencial na 

vida das aldeias, podendo acentuar a unidade entre os membros de um grupo social, 

sendo possível a participação de homens, mulheres e crianças. Os acontecimentos da 

vida africana eram comemorados com música e dança, por diversos motivos (GUERRA, 

2009). Círculos, fileiras e bater palmas são particularidades dessas danças, sendo os 

principais passos característicos da Mana-Chica do Caboio.  

Nessa perspectiva, Guerra afirma: 

 

As danças de origem africana geralmente são feitas em círculos ou em fileiras. Os 

participantes comumente dançam descalços mantendo a tradição de respeito a terra, 

pois, na visão do homem africano, pertencemos a terra assim como nossos 

ancestrais. Poucas vezes se dança sozinho, há grande preferência pelas danças de 

pares. Os dançarinos batem palmas, cantam, improvisam, desafiam, mostram suas 

habilidades sonoro-corporais. Assim como a música ou o teatro, a dança é uma 

forma de contar histórias (2009, p. 2) 

 

Sobre as características étnicas das músicas e danças brasileiras, Andrade (2002) fala 

sobre os “bailados”, como a seguir: 

 

[...] Possuímos um grupo numeroso de bailados, todos eles providos de maior ou 

menor entrecho dramático, textos, músicas e danças próprias. E se me fatiga 

bastante, pela sua precariedade contemporânea, afirmar que o povo brasileiro é 

formado das três correntes: portuguesa, africana e ameríndia, sempre é comovente 

verificar que apenas essas três bases étnicas o povo celebra secularmente em suas 

danças dramáticas (ANDRADE, 2002, p. 31). 

 

Essas danças, consideradas como bailados coletivos, eram chamadas de “danças 

dramáticas”, pois obedeciam a um tema que era classificado como tradicional e 

caracterizador, que seguiam a música. Há uma sequência coreográfica, ou seja, que respeita o 

“princípio formal da suíte, isto é, obra musical constituída pela seriação de várias peças 

coreográficas” (ANDRADE, 2002, p. 71). 
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Considerada uma espécie de quadrilha, A Mana-Chica do Caboio é acompanhada de 

canto e de um conjunto instrumental que reúne violas, chocalhos, pandeiros e tambores. É a 

única campista e a mais famosa dança popular da região Norte Fluminense. Com um ritmo 

frenético, os casais dançavam aos pares, depois as damas rodopiavam segurando e sacudindo 

suas saias, os cavalheiros batiam os pés no chão, fazendo reverências com os chapéus nas 

mãos. Seus movimentos mais característicos são: “balancê”, o “chemin dês dames
27

” e a 

“grande chaine” (LAMEGO FILHO, 1996). 

A linguagem corporal existente na dança da Mana-Chica do Caboio possui 

características dos minuetos franceses, porém executada como um ritual de celebração da dor 

do esquecimento, transformando-se numa espécie de quadrilha brasileira, incluindo as 

particularidades do Fado, com os saltos e passos do Vira, por meio dos sapateados e batidas 

musicais. 

Na sua coreografia, há uma grande semelhança com as figuras das danças africanas e 

da quadrilha, resumindo-se em três ou quatro figuras coreográficas, uma delas os pares ficam 

frente a frente, por exemplo. Lamego Filho descreve (1996, p. 87): 

 

As figuras coreográficas são símbolos preexistentes no inconsciente, e que vigeiras 

de terra em terra, vão-se cristalizando de povo em povo, em admiráveis 

agrupamentos artísticos, consoante os impulsos recalcados que explodem ao apelo 

pelo meio físico-biossocial. Assim as danças e cantos regionais. Assim a arte em 

todas as suas manifestações subordinando-se à misteriosa orientação inconsciente, 

nem sequer de longe suspeitada, conquanto sempre alerta, nas profundas 

sedimentações da psique, em sua longa órbita evolutiva. 

 

Para Lamego Filho (1996), existiam apenas quatro formações no mecanismo 

coreográfico da Mana-Chica, que são:  

 

[...] Enfileirados aos pares [...] ao primeiro tempo giram no “balancê”, como para 

mostrar uma união predestinada. Depois, a “chainê des dames”, aponta-nos o 

embaralhento inicial da vida, afastados os indivíduos pelas famílias, pelos amigos, 

pelas relações, pelo meio, por vezes tão outro do que os espera no futuro. Mas um 

retorno aos seus lugares e novas voltas, enlaçados, indicam que vela sempre o 

destino inexorável. Isto feito, a grande chainé, acompanhada de trepidante 

sapateado, revela-nos a marcha pelo mundo, como todos seus encontros fortuitos, as 

passageiras ilusões e as enganadoras aparências. O encontro dos pares marca a 

finalidade inafastável e a união final, simbolizada em novos giros. [...] Nova chainé 

des dames. A atração sexual impera. Mas, o ciúme estoura na combatividade 

masculina e arremessa os cavalheiros frente a frente, num desafiante e estrênuo 

sapateado.Voltam aos pares a unir-se, nos volteios enleantes da fatalidade. E tudo 

recomeça (LAMEGO FILHO, 1996, p. 87-88) 

 

                                                 

27
 SIC (LAMEGO FILHO, 1996).  
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 Composição coreográfica da Mana-Chica, considerando nossa interpretação do livro 

de Lamego Filho (1996): 

- Enfileirados aos pares. 

- Giram no “balancê” (passo da quadrilha, balançando, deslocando o peso do corpo de um pé 

para outro, mas sem sair do lugar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Balancê (Núcleo Arte e Cultura de Campos – Cia. Gente de Teatro) 

Foto: Arquivo pessoal (2018). 

 

- Chaîne des dames - seria um cumprimento ou troca de damas (Representa o 

embaralhamento inicial da vida); 

- Voltam aos seus lugares e novas voltas (Destrocam os lugares, representando o destino 

inexorável); 

- Grande chaîne com sapateio (Representa a marcha pelo mundo); 

- Voltam aos seus pares; 

- Novos giros com os pares. (Representando a união final); 

- Uma nova Chaîne des dames (representando a atração sexual); 

- Os cavalheiros ficam frente a frente com sapateio (Representando o ciúme e a 

combatividade, um desafio); 

- Voltam aos pares e giram; 

- Recomeça a coreografia e, quando a música vai chegando ao final, se despedem como na 

quadrilha. 
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A Mana-Chica era dançada por moços e velhos, para Frade (1979) é uma quadrilha 

das festas do ciclo de São João, com a mesma marcação e a mesma coreografia, porém mais 

reduzida: “balancê”, “chez des dames”, “grand chainê”. “Cada parte é acompanhada ou 

precedida de palmas e estonteante sapateado, como se os cavalheiros se desafiassem na 

extenuante marcação” (FRADE, 1979, p. 32). 

Por meio da Mana-Chica do Caboio e de sua sequência coreográfica exposta acima, os 

papéis masculino e feminino poderiam estar representados, de um lado, pelos homens com o 

sapateado e as reverências; de outro, pelas mulheres com uma estética dançante de 

característica feminina, balançando as saias evidenciando a sua sensualidade natural na dança. 

 

 

3.5 O Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro) 

 

De acordo com Soares (2004), na região do Caboio existiam vários moradores que 

dançavam a Mana-Chica, até mesmo na escola local, em festas juninas e na época do início da 

moagem de cana nas usinas da baixada. Ele cita um morador do Caboio, conhecido como 

“Antônio de Zinho” (Antônio Francisco Machado, no ano da publicação da obra de Soares, 

estava com 64 anos), que estava sempre disposto a dançar o “Lanceiro”, outra variação da 

Mana-Chica.  

Segundo Antônio de Zinho, a diferença entre as danças é que a primeira teria que ter 

doze pares e a segunda tem apenas sete pares, como afirma Soares, em entrevista concedida à 

pesquisadora deste trabalho em 05 de dezembro de 2018. Ele afirma que as crianças também 

conheciam a música da Mana-Chica do Caboio e ainda afirmou que quem conhecia a 

verdadeira história é Antônio Francisco Manhães, descendente de Benta Pereira, morador da 

Fazenda de Pau Grande, na localidade de Barra do Furado. 

Por outro lado, no município de São Francisco do Itabapoana - RJ, há um grupo de 

Mana-Chica presidido por Jean Marcos Barbosa. A tradição do grupo vem desde Waltinho 

Ferreira, falecido em 2013. Ele era filho de Rosa de Almeida, muito conhecida como Rosa 

Pomada, que faleceu em 2002, com 100 anos. Essa dança ainda se mantém viva na memória 

dos dançarinos cantores e seus mestres: mestre Antoninho e mestre Amarinho, dando 

continuidade à tradição, em reuniões familiares, festas da comunidade, eventos culturais, 

mantendo esse patrimônio por meio de muitas gerações (CARTILHA CULTURAL DO 

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA, 2014, p. 59).  
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Há, ainda, a indicação de um grupo de Fado, a principal influência musical da Mana-

Chica, na fazenda Machadinha, localizada no município de Quissamã - RJ, com os 

instrumentos originais e semelhança com as danças africanas. 

Segundo relatos da professora e escritora Arlete Sendra (2017), surge um grupo a 

partir da pesquisa de Soares (2004). O Núcleo de Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de 

Teatro) foi fundado em 08 de dezembro de 1998, contava com o apoio do Núcleo de Iniciação 

à Pesquisa Científica em Comunicação da Faculdade de Filosofia de Campos, antiga FAFIC, 

hoje UNIFLU (Universidade Fluminense). Inicialmente, era ligado ao Serviço Social do 

Comércio (SESC). Pensando na necessidade de restaurar a cultura local, promoviam projetos 

com aulas de teatro em três comunidades campistas. 

No momento presente, com a direção da pedagoga e graduanda em Teatro, Neusimar 

da Hora, seus espetáculos são dedicados ao folclore
28

 e às tradições culturais afro-brasileiras e 

à representação do elemento negro através da dança. Anteriormente, possuía uma formação 

com cerca de 50 integrantes, todos descendentes das africanidades. Entre seus espetáculos 

temos o "Ilê Sain a Oxalá" (Balé Afro), as “Aventuras do Boi Lambeu e seus Alegres 

Brincantes” e o “Grande Momento do Jongo”. 

Sua sede fica no bairro Parque Leopoldina, no município de Campos dos Goytacazes - 

RJ, na casa onde moram Neide da Hora, que é ritmista, Nina, uma das dançarinas, e Cláudia, 

que é costureira e confecciona os figurinos e são irmãs de Neusimar da Hora. Suas 

manifestações são preservadas passando de geração para geração, de mãe para filha, e seus 

movimentos são assimilados durante os ensaios que acontecem na rua, em frente ao portão da 

casa, de forma natural e lúdica. As crianças menores, durante os ensaios, entram e saem da 

dança. Assim, vão aprendendo, como se copiassem as meninas maiores, as mães, as tias, avós, 

que vão interpretando, dançando e as incentivando. Aos poucos, elas, as crianças, vão 

participando da coreografia, quando passam a conhecer os passos e, a partir daí, dançam junto 

com o restante do grupo. Historicamente, o Núcleo de Arte e Cultura de Campos apresenta a 

Mana-chica do Caboio desde 1998, quando se tornou um grupo independente. 

A maioria de seus integrantes, que fazem parte da Família da Hora, mantém viva essa 

manifestação cultural desde 1984, através da peça teatral "O Auto do Lavrador na volta do 

Êxodo", do professor Orávio de Campos, que retrata a história da exploração canavieira e 

demonstra Mana-Chica do Caboio como uma dança especificamente da baixada campista; o 

                                                 

28
 Conjunto das tradições, lendas, canções e costumes populares de um país, ou região, reunião das expressões 

culturais, artísticas, dos costumes e tradições de um povo que, através da tradição oral, são preservadas e 

passadas de uma geração para outra; análise especializada das tradições, costumes, manifestações culturais. 
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texto “Mana-chica do Caboio - Cantares à planície goitacá” expressa a história dessa dança 

típica da zona rural e da baixada campista. 

 

Atualmente, o grupo é composto em média de 25 integrantes, a maioria mulheres, 

que vai se perpetuando com a participação das crianças, pois entendemos que uma 

manifestação cultural, para ser preservada, deve ser passada de geração em geração. 

A Mana-Chica também nos dá a noção de pertencimento e contribui para a formação 

de nossa identidade cultural. É acreditando nisso que a nossa família ainda continua 

seguindo em frente dançando e cantando a Mana-Chica, na certeza de que a cultura 

é o eixo condutor para a transformação da sociedade (Depoimento de Neusimar da 

Hora, em 17/10/2017). 

 
A música principal deriva da pesquisa do filólogo Newton Perissé Duarte

29
, por meio 

dos versos cantados e traduzidos por Beijinho
30

. A dança foi inspirada nas informações de 

Lamego e coreografada por meio de uma releitura do coreógrafo Amaury Joviniano
31

. A 

dança da Mana-chica possui passos característicos de uma quadrilha de São João e toques do 

fado trazido pelos portugueses. É considerada a única manifestação genuína e exclusiva da 

cultura campista, como mencionado no Dicionário do Folclore Brasileiro, de Luis da Câmara 

Cascudo (2012). 

Orávio de Campos cita que, além da descoberta dos grupos do interior, também 

redescobriram raízes da família da Hora, que fez uma representação simbólica no espetáculo. 

Para ele, é uma representação que não deve deixar de existir. Orávio torce para que outras as 

pessoas deem valor a tal cultura, que deve ser preservada (FESTIVAL DOCES PALAVRAS, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

29
 In memorian. Professor de Língua portuguesa e pianista. Fez pesquisas sobre o folclore da baixada campista. 

Compôs vários arranjos para o coro de peças inspiradas na ciência popular. Site do blog. Disponível em: 

<http://autorescampistas.blogspot.com/2012/04/newton-perisse-duarte.html>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
30

 Mestre de capoeira, interprete da música da Mana-Chica na versão de Newton Perissé Duarte. 
31

 In memorian. Bailarino, coreógrafo e professor formado pela Academia da professora Clélia Serrano; foi 

instrutor de artes do Sesc. 

http://autorescampistas.blogspot.com/2012/04/newton-perisse-duarte.html
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a análise dos resultados, de acordo com os objetivos do trabalho, será apresentada 

a descrição, registrando a atual coreografia
32

 que é apresentada em diversos eventos regionais, 

principalmente no município de Campos dos Goytacazes - RJ. 

Na primeira e segunda seção, será realizada uma avaliação escrita dos componentes do 

Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro), constituída por um questionário 

entregue, quando a pesquisadora se apresentou ao grupo. Cada participante relatou 

principalmente sua opinião sobre a importância do grupo, as reações do público e a sua 

percepção sobre a importância da Mana-Chica do Caboio para o município de Campos dos 

Goytacazes - RJ. 

Na terceira e na quarta seção, são narradas algumas respostas e considerações nas 

entrevistas com as autoras Carmen Eugenia Sampaio, Sylvia Paes e Orávio de Campos 

Soares. 

 

 

4.1 Etapa 1 – Registrando a atual coreografia 

 

Hoje, a dança da Mana-Chica do Caboio, especificamente representada pelo Núcleo 

Arte e Cultura de Campos, é dançada apenas por mulheres da família da Hora. A líder e 

diretora do grupo é Neusimar da Hora (“Neusinha”) quem comanda os passos e o canto. 

Os ensaios são feitos na rua, geralmente nos finais de semana, no bairro Parque 

Leopoldina, em frente à casa de Neide da Hora (irmã de Neusinha). As mulheres, entre elas 

crianças, jovens, adultas e idosas, de várias gerações da família, reúnem-se e ensaiam a 

coreografia. As crianças aprendem a coreografia gradativa e naturalmente, como uma tradição 

que passa de geração em geração, principal característica das danças populares. 

Na execução da coreografia, as duplas iniciam entrando aos pares, todas com as mãos 

na cintura, de um mesmo lado, conforme o ritmo da música, fazendo uma marcação com a 

voz (nã,nã,nã), quando começa o som dos tambores tocados por Neide da Hora e Evanilson de 

Souza Freitas e, logo depois, cantando e entrando no espaço de dança ou palco (la, laiá, la, 

laiá...)  

                                                 

32
 Os arquivos audiovisuais das apresentações do Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro) com 

a interpretação e a coreografia da  "Mana-Chica do Caboio", estão disponíveis na versão digital dessa dissertação 

e pelo link: gepmusica.wixsite.com/uenf  

http://gepmusica.wixsite.com/uenf
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Figura 6 - Entrada da coreografia (Núcleo Arte e Cultura de Campos - Cia. Gente de Teatro). 

Teatro de Bolso Procópio Ferreira. 

Foto: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Cada dama, ao chegar ao centro do espaço (ou palco), separa-se de sua dupla e cada 

uma vai para um lado, sempre nas fileiras. Cada lado vai “andando” (são pequenos passos 

rápidos) conforme o ritmo, com o pé direito se movimentando para frente e para trás, em 

forma de círculo, voltando para a formação inicial das duplas, porém, agora, no centro do 

palco (ou espaço de apresentação). 
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Figura 7 -  Fileiras frente a frente (Núcleo Arte e Cultura de Campos - Cia. Gente de Teatro). 

Teatro de Bolso Procópio Ferreira. 

Foto: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Formam-se, como na Figura 8, duas fileiras afastadas, uma moça de frente para a 

outra. Começa o canto, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Trechos e atual coreografia com relação a letra da música da Mana-Chica do Caboio, representada 

pelo Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro) 

07 Minha nega Pé esquerdo à frente, com braço 

  

direito apontando para o pé. 

 

 

Sequência Trechos do canto Coreografia 

01 Nã, nã, nã Entrando no espaço, em duplas, 

 Laia, lá, lalaia, lalaia como uma quadrilha, até formar 

  duas fileiras frente a frente dos 

  pares. 

02 Aí vem a Mana-Chica Dão um passo para frente. 

03 Mana-Chica do Caboio Dão um passo para trás. 

04 Quem nunca comeu pimenta Giram para fora com o braço, 

  reverenciando (como espelho). 

05 Não sabe que gosto é moio Sacodem os ombros e flexionam as 

  pernas 2 x. 

06 Mana-Chica Pé direto à frente, com braço 

  esquerdo apontando para o pé.  
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08 Chega teu rosto ao meu Elas correm em direção uma a 

  outra e colam os rostos, dando as 

  mãos (com sorrisos e alegria). 

09 Quem te ama Esticam os braços de mãos dadas, 

  olhando uma para a outra. 

10 Quem te adora Giram com as duas mãos dadas. 

11 Quem gosta de ti Esticam os braços novamente de 

  frente para a outra de mãos dadas. 

12 Sou eu Juntam-se novamente, colando os 

  rostos. 

13 laia, lá, lalaia, lalaia, Colocam as mãos na cintura e 

 laia, lá, lalaia, lalaia, repetem os círculos de uma dama 

 Lá se vai a Mana-Chica para cada lado. 

    

14 Lá se vai Chiquinha Mana Param de frente para outra. 

15 Aí vem a Mana-Chica Vão no passo caminhando 

 Mana-Chica do caboio até a próxima formação... 

 Quem nunca comeu pimenta   

16 Não sabe que coisa é moio Uma vez no lugar, na 

  segunda vez elas andam e chegam 

  perto das fileiras. 

17 Laiá, lá, lalaia, lalaia Fazem “tour”. 

 Lailá, lá, lalaia, lalaia   

18 Lá se vai a Mana-Chica Andam enfileiradas 

 Lá se vai Chiquinha Mana refazendo os círculos, só que, 

 (2x) agora, dividem-se em duplas, cada 

  dupla se direciona para um lado, 

  conforme vão andando no mesmo 

  passo dos pés para frente e para 

  trás. 

19    

 Mana-Chica minha nega   

 Chega teu rosto ao meu   

 Quem te ama quem te adora   

 Quem gosta de ti sou eu   

    

20 Laia lá, lalaia lalaia Fazem tour com a menina ao lado 

 Laia lá, lalaia lalaa (do seu par). 

21 Lá se vai a Mana-Chica   

 Lá se vai Chiquinha mana   

 (2x)   

22 Se o sol se tornasse preto Metade das damas (uma de cada 

 Nunca mais o céu se via dupla) vai à frente, como se fosse 

 Vale mais que o sol teus olhos o cumprimento de damas. 

 Que são preto e alumiam   

 

(1ª vez) 

Se o sol se tornasse preto 

As damas passam 

umas  

 Nunca mais o céu se via pelas outras e vão para o 

23 Vale mais que o sol teus olhos outro lado trocando de 
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Cont. 23 Que são preto e alumiam dupla e parando uma na 

 (2ª vez) frente da outra. 

    

24    

 Laialá, lalaia lalaia (2x) Fazem tour com a nova dupla. 

    

25    

 Lá se vai a Mana-Chica Arrumam-se as novas filas. 

 Lá se vai Chiquinha Mana   

    

26 Negro não entra no céu Fazem o movimento 

 Porque tem bicho de pé contrário, outras damas vão 

 Negro não fuma Charuto até à frente e param no 

 Porque charuto já é (1ª vez) meio, como um 

  cumprimento de damas. 

27 Negro não entra no céu   

 Porque tem bicho de pé Passam para o outro lado fazendo 

 Negro não fuma Charuto as dupla,s uma de frente para a 

 Porque charuto já é (2ª vez) Outra 

    

28 Laialá, lalaia lalaia (2x) Fazem tour com a nova dupla. 

    

29 Lá se vai a Mana-Chica Formam um grande círculo. 

 Lá se vai Chiquinha Mana   

    

30 Num pequeno intervalo, (na   

 música) fica uma dançarina (mão direita). 

 de frente para a outra e elas   

 dão as mãos   

31  Marcação (batida do pé no 

 Eu vou dar a despedida chão 3x) com direita, 

 Como deu o passarinho esquerda e direita e, a 

  menina que está para no 

  centro do círculo, dá um 

  giro. A que está para fora, 

  para o lado direito, dando a 

  mão direita para a menina 

  seguinte. E vai-se repetindo 

  essa sequência. 

32 Que se despediu cantando (repete a sequência 

 Deixando as penas no ninho anterior) (2x). 

    

33 Laialá, lalaia lalaia (2x) Tour com a dançarina que 

  estiver na frente. 

34 Lá se vai a Mana-Chica Repete a sequência do 

 Lá se vai Chiquinha Mana círculo.  

35 Eu vou dar a despedida Repete a sequência do 

 Seu dotô foi quem pediu círculo. 

 Não quero que o povo diga   
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Cont. 35 Que o cantador não serviu   

36 Laialá, lalaia lalaia (2x) Tour com a pessoa que estiver na 

  frente. 

    

37 Intervalo musical (pequeno). Chegam aos seus pares e, 

  no círculo, ficam lado a 

  lado. 

38 Lá se vai a Mana-Chica Vão girando o círculo, lado 

 Lá se vai Chiquinha mana a lado aos seus pares, dão 1 

  volta no círculo e vão 

  andando aos pares para o 

  fundo, de costas para o 

  público. Chegando ao 

  fundo, cada dupla se 

  separa, indo uma dançarina 

  para cada lado. 

    

39 Laialá, lalaia lalaia (2x) Voltando para formar o 

  semicírculo. 

40 Lá se vai a Mana-Chica Vão andando (com o passo 

 Lá se vai Chiquinha mana dos pés para frente e para trás) e 

 (repete essa parte do canto até chegar formando um semicírculo de frente 

 ao local do semicírculo) para o público. 

    

41 Laialá, lalaia lalaia (4x) No local onde pararam o 

  semicírculo - na 4ª vez que cantam 

  essa parte - fazem a pose final. 

  Todas com as mãos marcadas para 

  baixo (como “mãos de boneca”) e 

  o pé esquerdo cruzando atrás do pé 

  direito, olhando para a frente. E, 

  assim, acaba a música e a dança. 

     
Fonte: Dados da pesquisa. 

Elaboração da autora 

 

A coreografia, inicialmente semelhante a quadrilha, tem movimentos específicos, 

principalmente nos pés, com movimentos para frente e para trás durante todos os movimentos 

e figuras coreográficas. Diante dos pares, como na coreografia adaptada atualmente, não há o 

duelo, ou seja, o sapateado masculino. Também, no cumprimento das damas, elas apenas 

param e cruzam, trocando os pares. Durante toda a coreografia, há entusiasmo e sintonia entre 

os movimentos e a música, por meio do canto das bailarinas/atrizes.   
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4.2 Etapa 2 – Análise do questionário respondido pelos participantes do grupo 

 

Por meio da análise dos dados coletados no questionário elaborado para os integrantes 

do Núcleo Arte de Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro) – Apêndice A - a pesquisadora 

exemplifica algumas expressões, por representarem o que os participantes observam diante do 

trabalho que exibem. As transcrições são cópias literais dos textos, com a ideia de entender 

melhor a sua relação de identidade com o grupo. 

Nos comentários, percebemos a importância do trabalho que essas pessoas realizam. 

Dos 25 participantes do grupo, apenas 19 responderam às questões. As idades variam entre 6 

e 69 anos. Da mesma maneira dos grupos tradicionais, o Núcleo mantém a questão da 

transmissão da tradição de geração para geração, mesmo não sendo um grupo original da 

localidade do Caboio. 

Quando perguntados sobre a importância do grupo para os participantes, tivemos 

algumas respostas como: 

 

Uma das coisas mais importantes da minha vida (INTEGRANTE 4, 9 ANOS).
33 

 

Já se tornou parte de mim, não só pela importância cultural, como acho 

importantíssimo o trabalho de resgate e conscientização das manifestações culturais 

populares (INTEGRANTE 8, 35 ANOS). 

 

É de representar e repassar o que aprendi (INTEGRANTE 18, 69 ANOS). 

 

Como é possível perceber, pela fala das participantes, a dança faz parte da vida dessas 

pessoas como um todo. Elas acreditam na importância da representação da Mana-Chica como 

resgate e cultura. Como destacaria Santos (1983) a discussão sobre cultura e como registrar 

essa história seria o meio condutor da realidade que elas habitam, por meio da riqueza dessa 

dança e sua memória como influência para a participação no grupo, não só socialmente, mas 

como parte da família a qual pertencem - “da Hora”, sendo a construção de um grupo social a 

qual pertencem e trazendo consigo a sua memória, como diz Halbwachs (2006). 

Quando perguntados se acham importante para a população o conhecimento da Mana-

Chica do Caboio, dos dezenove (19) questionários respondidos tivemos as seguintes 

respostas: 

 

                                                 

33
 Todos os entrevistados autorizaram a publicação dos seus nomes. Conforme autorizações no apêndice 2 e 3. 

Porém, como foi uma quantidade significativa, optamos por utilizar a palavra “integrante” ao invés de anexar 

todos os questionários dos entrevistados. Foram 19 questionários respondidos pelos integrantes do Núcleo Arte e 

Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro). O modelo do questionário encontra-se no apêndice deste trabalho. 
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Sim! Acho muito importante que as pessoas conheçam o trabalho, pois poucos 

conhecem (INTEGRANTE 9, 24 ANOS). 

 

Claro. É uma dança que faz parte da nossa cultura, nossa história (INTEGRANTE 

14, 45 ANOS). 

 

Sem dúvida, uma população necessita conhecer suas raízes. Isso faz parte de sua 

construção de cidadania (INTEGRANTE 17, 42 ANOS). 

 

Importante salientar, nessas falas, as necessidades das dançarinas em dizer que a dança 

faz parte da cultura do município de campos e das “nossas” raízes, como memória cultural. 

Há, como mencionado anteriormente, uma identificação com a família e o grupo social em 

que o grupo convive. Seus ensaios, geralmente nos finais de semana, acontecem num clima de 

descontração, todos se reúnem na rua Teixeira de Freitas, na frente da casa da Neide e os 

homens ficam reunidos na calçada, geralmente conversando ou fazendo churrasco. Ao mesmo 

tempo que as mulheres cantam e dançam na calçada e parte da rua. Passam carros, há um 

vizinho que não gosta do “movimento” ali, mas elas permanecem, afirmando sua “tradição”, 

como assim posso dizer. As apresentações são feitas tanto em praças, ruas, teatros, em todos 

os locais que convidam o grupo, que não possui nenhum tipo de apoio o patrocínio do poder 

público ou privado. 

Quando questionados sobre a questão de como percebem a reação das pessoas quando 

assistem a alguma apresentação do grupo, alguns integrantes fazem relação ao preconceito 

com a apresentação, por se tratar de uma dança que possui música tocada por tambores, o que 

as pessoas de fora remetem à “macumba”. Outras integrantes relatam que alguns, quando 

assistem à apresentação ficam surpresos e encantados, pois desconhecem nossa cultura. Como 

por exemplo: 

 

No começo as pessoas têm certo preconceito e depois que começam/conhecem a 

história, eles mudam o ponto de vista. (INTEGRANTE 10, 14 ANOS). 

 

Com preconceito (INTEGRANTE 5, 9 ANOS). 

 

Eu percebi que eles ficam “feliz” em ver jovens dançando esse estilo de dança e 

umas ficam bem surpresas (INTEGRANTE 2, 11 ANOS). 

 

Quando perguntados sobre a importância da Mana-Chica do Caboio para o nosso 

município, obtive algumas afirmativas, como: 

 

É de mostrar que essa história é uma história de raiz do nosso município e da nossa 

planície (INTEGRANTE 15, 52 ANOS). 
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Na minha opinião, é mostrar o nosso trabalho que é tão importante (INTEGRANTE 

16, 49 ANOS). 

 

É preservar a cultura da nossa cidade (INTEGRANTE 1, 13 ANOS). 

 

Nos comentários, foi possível perceber que todas as participantes consideram o grupo 

importante para a vida delas e, infelizmente, relatam a importância de transmitir a cultura para 

a comunidade. Algo que chamou a atenção da pesquisadora foi o fato de todas se 

identificarem como “família da Hora”. A questão da identidade com a família e a cultura é 

manifestada na maioria das respostas. 

Nesse sentido, para Geertz (1989), nos dá a ideia da transmissão da cultura de geração 

para geração, por meio da família no qual elas se identificam, passando os valores e modos de 

vida, fazendo a reflexão de como a cultura e suas manifestações se baseiam em símbolos e 

significados. Não somos apenas seres biológicos, mas também psicológicos, sociais e 

culturais. 

 

 

4.3 Análise da entrevista em vídeo – Carmen Eugênia Sampaio e Sylvia Paes 

 

Neste tópico, destaca-se a importância de entrevistar duas autoras que falam sobre as 

manifestações culturais campistas. Nesse caso, dialogamos especificamente sobre a Mana-

Chica do Caboio. Nosso primeiro contato foi no Festival Doces Palavras (2017), no jardim do 

Liceu de Humanidades de Campos dos Goytacazes, onde as autoras lançaram o livro infantil 

“Chiquinha Faceira” (2016), que relata a história da Mana-Chica do Caboio. Após esse 

pequeno encontro, mantivemos contato por e-mail e marcamos, enfim, a entrevista, que foi 

realizada na UESI/UENF
34

.  

Quando perguntada sobre a música, com relação ao simbolismo com o elemento 

negro, a autora Sylvia Paes destaca algumas palavras da letra da música da Mana-Chica do 

Caboio como alusão à época da escravidão, como abaixo: 

 

Olha, a letra, realmente, ela traz né, a “pimenta”, que é... o “moio”, que é... esse 

escravo, essa mão de obra escrava que dá o molho da mestiçagem brasileira, que 

está no campo, é... e que tá aqui representado, é... Essa coisa do chega o rosto... 

vamos estar juntos, né... vamos fazer juntos... A roda, a roda que é muito 

representativa... 

                                                 

34
 UESI/UENF é um studio que fica no térreo do Centro de Ciências do Homem da UENF. Este ambiente é o 

mais adequado e possui equipamentos apropriados para esse tipo de entrevista, que foi gravada em vídeo e 

transcrita para este trabalho pela pesquisadora. 
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...E coloca aqui a questão né, do molho, que esta mestiçagem, coloca aqui também 

as questões de poder, “... seu dotô foi quem pediu...”, a hierarquia de poderes que 

está marcada na relação de sociedade, nessas relações de produção; então acho que 

ela tem tudo a ver com o estudo dessa nossa construção de nossa história. Depois, a 

letra que a Mariquinha, um outro versinho que a Mariquinha vai dar pra gente né... 

Fala do Buraco que é um outro lugar, também na baixada campista, a broa, que é tão 

popular na nossa cultura, café com broa, de tarde, o pão, pãozinho feito em casa, 

essa coisa de chega aqui, vem pra junto, comida compartilhada... 

 

Ela destaca quem seria a última “Mana-Chica” representada por essa senhora chamada 

“Mariquinha” (in memorian), como a principal personagem para o livro “Chiquinha Faceira” 

(2016), lançado em setembro de 2017, no Festival Doces Palavras, em Campos dos 

Goytacazes - RJ. 

Quando perguntada sobre a atuação do Núcleo Arte e Cultura de Campos, a autora 

Carmen Eugênia Sampaio comenta sobre a questão do pertencimento da tradição campista, 

que hoje não é valorizada. Refere-se, principalmente, à diretora do grupo, Neusimar da Hora 

(“Neusinha”). 

 

Resgate, fortalecimento. E o mais interessante que, Neusinha, no caso, ela começa 

nessa periferia, em Baixa Grande, na escola Nossa Senhora Aparecida, com essa 

percepção mesmo da Mana-Chica. E a meninada se reconhece, porque é muito 

interessante como a televisão chega e começa a colocar tudo que é tradição como 

coisa de atrasado. E traz no “boom” aquela questão do desenvolvimento, daquilo 

que vem de fora, E para se garantir enquanto não “jeca”, nem do interior, você vai 

interiorizando elementos de uma tradição que não te pertence, e fica muito mais 

fácil pra eles “ser” aceito e absorvido pelo sistema, então se nega esse passado, se 

nega essa origem, e ela fez esse trabalho muito convincente e com muita... 

 

Ao falar de tradição, a entrevistada nos remete a questão da família manter uma 

tradição. Já que com o desenvolvimento urbano, a sociedade tem a tendência de deixar de 

lado as tradições e procurar estar de acordo com a modernidade.  

Quando perguntadas, as autoras, sobre os passos da dança da Mana-Chica, sendo 

passos semelhantes aos de uma quadrilha, elas falam da atual representação do grupo: 

A autora Carmen Eugênia Sampaio (2018) fala das curiosidades da dança africana, 

principalmente a circularidade e o “pé no chão”. Fala da retirada da posição de “ponta” dos 

bailarinos clássicos e a criação do vínculo com a cultura africana, representada pelos pés 

descalços, a “palma do pé” no chão. Fala, ainda, da representação das danças africanas por 

meio do elemento terra, “elemento que traz energia, que dá força ao indivíduo”. 

Essa parte podemos relacionar a André Lepecki (2013) que faz a relação da saída da 

dança das cortes francesas e passa a ter uma revolução na dança por meio da dança moderna, 

pois a dança sai do tradicional das sapatilhas de ponta e vem para os pés no chão, nos 
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remetendo as raízes, que poderiam ser as raízes africanas. Há inicialmente a ideia de que a 

dança é apenas para demonstração de desempenho, mas aqui não, aqui a dança nos mostra 

que há um significado, os pés no chão, os movimentos relacionados a uma determinada época 

e comunidade. É isso que representa. 

Sylvia Paes (2018) fala da tradição africana mesclada à tradição portuguesa, 

representada pelas quadrilhas das festas juninas. Fala que, além da circularidade, há a “dança 

em dupla”, “tecendo as culturas”. 

Quando perguntadas sobre a importância na educação, as autoras falaram sobre o 

reconhecimento e identificação, além do desafio de enfrentar ideias religiosas que não 

aprovam as culturas africana e indígena, como no livro de Lamego Filho (1996). A 

necessidade de uma “resistência” vinculada às questões da terra. Carmen Eugênia destaca 

também a “fragilidade das formações nas universidades, que vêm trazendo um preconceito 

que é produzido também dentro das universidades”. Ela enfatiza também a obrigatoriedade e 

o desafio para os professores diante da lei 10.639/03 (alterada pela Lei 11.645/08, que torna 

obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas, 

públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio) e a “criação de uma 

educação inclusiva, que respeite as diferenças”, iniciada na formação que, hoje, é 

“deficitária”. 

Já Sylvia Paes diz que “a gente não pode cobrar das crianças que elas saibam, sem que 

o adulto lhes dê informações”. Sua preocupação, enquanto autora, é de “colaborar com nossos 

colegas professores, no intuito de orientá-los nesse caminho”. Fala da importância de 

compartilhar o conhecimento e as informações para que sejam transmitidas para as crianças 

de hoje, que serão os futuros adultos. 

 

 

4.4 Análise da entrevista em vídeo - Orávio de Campos Soares 

 

Nesta parte, destacamos o autor do livro “Muata calombo: consciência e destruição” 

(2004). O escritor Orávio de Campos Soares destaca em seu livro as diversas manifestações 

da cultura campista, dedicando um tópico à Mana-Chica do Caboio. Depois de diferentes 

contatos, inclusive no Festival Doces Palavras (2017), fomos entrevistados pelo programa 

Atualize, do canal Terceira Via TV (2018), no qual o autor e a pesquisadora falaram sobre a 

dança campista, como menciona no Dicionário do Folclore Brasileiro (CASCUDO, 2012). 
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Após esse inesperado e oportuno encontro, a pesquisadora entrevistou o escritor da UNIFLU 

(Universidade Fluminense). 

Quando perguntado sobre como é a história da Mana-Chica, Orávio de Campos Soares 

acredita e cita o dicionário do folclore Câmara Cascudo e seu respeito como pesquisador: 

 

[...] Então, eu acho isso importante, até porque é respeitada, né, a participação do 

José Câmara Cascudo no desenvolvimento de todo trabalho antropológico sobre 

cultura popular no Brasil e na América Latina [...]. 

 

Orávio de Campos refere-se também a Newton Perissé Duarte: 

 

[...] ele era também um apaixonado pelo folclore da região, e conseguiu fazer, 

através de um registro que ele viu, exatamente no livro “A planície do solar e da 

senzala, de Alberto Lamego”, ele viu exatamente as letras da Mana-Chica, e 

começou a fazer uma ambientação musical a partir da Mana-Chica. Até então, nós 

só sabíamos da Mana-Chica a partir de uns registros feitos ainda por Ana Augusta 

Rodrigues. Ana Augusta Rodrigues falava exatamente sobre umas questões sobre a 

Mana-Chica, mas nunca ela nunca se aprofundou tanto nas pesquisas como Alberto 

Lamego. E aí o que nós fizemos exatamente: acompanhando esse registro de 

Newton Perissé Duarte, que foi ele que fez exatamente a Mana-Chica para o fiel 

Santa Cecília, quando já não existia mais os grupos dançando pela periferia de nossa 

cidade, ou mesmo pelos aceiros, pela ambientação das usinas ou das fazendas.Então 

nós resolvemos fazer, buscar uma pesquisa no sentido de fazer com que nós 

fizéssemos um grupo de representação estética [...]. Quando fala da coreografia, 

Soares relata justamente a participação de Amaury Joviniano como coreógrafo: “[...] 

E aí, a partir dessa musicalização, contando com a participação da maestrina Vilma 

Rangel Braga e também da coreografia do coreógrafo planteado, Amaury Joviniano, 

nós conseguimos exatamente o seguinte: retomar a questão da dança. A partir de 

quê? a partir do registro que Alberto Lamego fez, que ele diz o seguinte: era uma 

espécie de quadrilha, e que havia exatamente a aproximação dos casais, que eram o 

chandin, tinha o anavan, o anarriê... quer dizer, tinham essas coisas assim, mas que, 

dentro do chamado Fado do crioulo, ele tinha uma linguagem toda especial, porque, 

porque eram exatamente as pessoas do interior que começaram a dançar né, a Mana-

Chica [...]. 

 

Sobre a questão do Fado, Soares relata que a Mana-Chica nasce como fado de crioulo 

e faz uma relação com os grupos de Quissamã e São Francisco do Itabapoana. Fala também 

da dança chamada lanceiro, que é formada por menos pares e dançada como a Mana-Chica: 

 

[...] E aí por que eu falei sobre a questão do Fado de crioulo? Porque o Fado de 

crioulo é da onde se origina a Mana-Chica, então a Mana-Chica não nasceu como 

Mana-Chica, nasceu como Fado de crioulo, ou como Fado de crioulo, ou como, tem 

lá em Muritiba, em são Francisco do Itabapoana, tem ainda lá né, o Fado, que era 

dançado por uma senhora chamada Rosa Pomada, que faleceu, depois o Waltinho 

(filho dela) Ferreira, que era um grande violonista, e hoje tem outras pessoas que 

tratam dessas questões lá, mas que não tratam mais com toda pompa e toda 

circunstância que eram feitas na época de Rosa Pomada. Mas por que essa 

manifestação que está em Quissamã, que está lá em São Francisco, que estava em 

Grussaí, que estava na Lagoa de Cima, de repente se transforma em Mana-Chica? É 

porque o Fado era dançado com tamanha maestria por uma pessoa que se chamava 
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Francisca, que não se sabe se é Mariana Francisca, Francisca..., Maria Francisca..., 

Iná..., são essas Franciscas que Alberto Lamego nos fala né, que dançava a Mana-

Chica de uma tal forma que acabou dando o nome a própria manifestação.... Quer 

dizer: Vamos dançar o fado? Aonde? Na casa da Mana-Chica, né.... Então, vamos 

dançar o quê? Vamos dançar a Mana-Chica. Daqui a pouco tomo mundo começou.... 

Populariza-se né, não há um autor definido, por isso está dentro do campo do 

folclore, que se dançava exatamente a Mana-Chica. Então, a Mana-Chica, que é 

exatamente uma leitura, né, do Fado de crioulo, ela chega exatamente na cidade de 

Campos, se desenvolve no Caboio, exatamente a partir dessas Franciscas, que nós 

não sabemos se era uma senhora de classe média, se era uma senhora que vai 

buscar..., o próprio Alberto Lamego disse que não se sabe se vão buscá-la, se vão 

buscá-la no meio das pessoas mais simples... Mas, na realidade, hoje a Mana-Chica 

ela volta a ter esse brilho né, a partir de uma representação simbólica do grupo 

Gente de Teatro, com a Neusimar da Hora, que é a ... acompanha ainda toda a 

questão coreográfica de Amaury e a musicalidade, ou seja, a ambientação musical 

de Vilma Rangel Braga, mas, tendo como origem, né, todo o arranjo feito por 

Newton Perissé Duarte. E é trabalhada também, isso com outras vertentes, porque, 

inclusive, trabalhando também a ideia do Lanceiro, quer dizer: tem a Mana-Chica 

que se dança com doze (12) pares e a do Lanceiro que se dança com sete (7) pares. 

Eu ainda encontrei com Antônio de Zinho, lá no Caboio, fiz uma entrevista com ele, 

foi um trabalho muito interessante com Antônio de Zinho. Antônio de Zinho ainda 

produzia no Caboio, né, em época das festas, principalmente na festa de correnteza e 

a festa de São Martinho, ainda produzia ali o Lanceiro, quer dizer, não precisava de 

doze (12) pares, mas tinham sete (7) pares. Com sete (7) pares né [...] 

 

Por meio do que presenciamos nessa entrevista, as pesquisas que Soares (2018) 

menciona e o grupo representado pela família da Hora, são primordiais e de fundamental 

importância para a manutenção da cultura campista, principalmente pelo cuidado em se 

manter a tradição e que essa cultura não seja esquecida.  

Nessa entrevista, observei a alegria de Orávio de Campos Soares em relatar o 

belíssimo trabalho realizado. Entendo que o perfil socioeconômico dos atores da época, eram 

particularmente de escravos, eram pessoas humildes que em alguns momentos, festejavam a 

alegria da produção de aguardente e ao mesmo tempo, relatavam, por meio da música, a 

situação do negro/ escravo daquele local. Ainda destaca-se o zelo, até os dias atuais, pela 

tradição que iniciou-se na baixada campista. Existe, como mesmo disse Orávio, uma “pompa 

e circunstância”, uma valorização e respeito pela tradição e pela dança que é reproduzida até 

os dias atuais. O resgate dessa dança por meio do Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. 

Gente de Teatro) se faz presente e provoca um “brilho” à cultura popular campista. 

A coreografia foi aprendida por meio de uma análise feita por Orávio de Campos 

Soares do livro de Lamego e depois traduzida pelo coreógrafo Amaury Joviniano e a música 

por Newton Perissé. Após essa análise, o grupo aprendeu a coreografia e iniciaram o trabalho. 

Com a saída do grupo do SESC, Neusimar da Hora se torna a responsável pelo grupo, que 

com o tempo foi se modificando. Antes tinham homens e mulheres dançando, e devido ao 
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trabalho e questões de tempo para ensaios, os homens foram saindo do grupo, atualmente 

quem dançam são as mulheres, então a coreografia foi adaptada.  
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve o propósito de promover uma interface entre a linguagem corporal e 

musical existente na dança Mana-Chica do Caboio com o folclore do Norte do estado do Rio 

de Janeiro. Nessa perspectiva, ao tratar sobre a dança como uma forma de manifestação que 

representa alguns aspectos sociais, representados por fatos históricos, lendas e comemorações 

constituintes do cotidiano, podemos retratar por meio da dança e suas características culturais.  

A dança popular caracteriza-se principalmente por representar uma identidade social, 

tão expressa por suas particularidades regionais, transmitidas através dos tempos, de geração 

em geração, de pai para filho, característica do folclore brasileiro. A dança é uma forma de 

comunicação e expressão, entendida como necessidade de fazer parte do currículo escolar, 

integrando o bloco de conteúdos atividades rítmicas e expressivas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, relacionada à cultura corporal de movimento, sendo considerada um 

fenômeno natural da expressão humana.  

Abordando a lei 11.645/08, a organização e obrigatoriedade de tratar, na escola, sobre 

a história e cultura afro-brasileira e indígena, dão-nos oportunidade de experimentar, de forma 

interdisciplinar, as manifestações e reconhecer os fatos, eventos e vivências por meio de 

coreografias, essenciais no aperfeiçoamento das habilidades e no resgate da memória. Nesse 

sentido, a cultura, como processo de construção permanente ao longo do tempo, envolve 

interações, percepções e avaliações, permitindo que as manifestações populares se eternizem. 

Os corpos dançantes, instrumentos de comunicação com o mundo, por meio de seus 

movimentos e suas sensações, evidenciam, com seus gestos, os símbolos e os significados de 

uma performance relacionados a corporeidade, revelando um ser tátil, sonoro, movente e 

sensível, sendo formador de uma identidade. 

Na estética do movimento, a dança é um elemento fundamental, relacionando o 

bailarino a sua liberdade. Seus movimentos o fazem ir para onde quiser e como quiser. 

Considerada uma dança popular, a “Mana-Chica”, possui características regionais, faz 

parte de um processo de hibridação cultural, ou seja, uma mistura de diferentes manifestações, 

fazendo surgir novas formas de identidade cultural. Notamos a relevância dessa manifestação 

tanto no aspecto social, como no aspecto educacional, por se tratar de uma dança efetivamente 

miscigenada, evidenciando sua história, representando os estudos sobre corpo e corporeidade, 

ou seja, uma representação das ações por uma comunicação não-verbal e como se percebe sua 

interação com o mundo. As características dos seus movimentos possibilitam uma análise 
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interdisciplinar de seus sentidos, seus símbolos e seus significados, conforme suas influências 

melódicas, escritas pelos versos musicais. 

Sua representação é reconhecida como fator de identidade, valorização e 

empoderamento feminino, quebrando preconceitos. Sua principal hipótese é que foi 

supostamente criada por uma senhora chamada Francisca, considerada uma dançadeira e 

amiga da folia. Devemos ressaltar a tradição cultural e sua particularidade regional por meio 

dos versos e dos bailaricos inspirados nos minuetos franceses. Seus versos possuem rimas que 

são semelhantes a versos cantados por repentistas e representam a mistura étnica por meio dos 

instrumentos musicais: o chocalho do índio, o tambor africano e a viola portuguesa. 

A dança, como linguagem corporal, concebe, por meio desse estudo, a reprodução de 

uma forma de expressão de uma época, contextualizada pelos passos e pela letra da música da 

Mana-Chica do Caboio. 

Com forte influência do Fado de Quissamã, citado por Soares (2018) como “Fado de 

crioulo”, traz-nos a ideia de que é grande o apelo étnico de canto e de dança recorrentes da 

união dos três povos principais de concepção da população brasileira: africanos, portugueses e 

indígenas. Por conseguinte, os estudos podem possibilitar a reprodução e a construção de 

novas performances, envolvendo a dança e a música por intermédio da manifestação cultural 

Mana-Chica do Caboio.  

Como manifestação artística, essa dança está relacionada à ideia de personificar algo 

do passado, como uma recriação da dança, relembrada e transmitida de geração em geração, 

indivíduo para indivíduo, família em família, grupo em grupo, que se firma com a evolução 

no tempo, desafiando-nos a pensar como a dança é algo libertador do movimento por meio da 

expressão. 

Hoje o grupo Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro), surgido no 

SESC e que hoje é um grupo independente, representa a dança e a cultura da Mana-Chica, 

uma representação dançada apenas por mulheres, com uma coreografia adaptada por 

Neusimar da Hora, com apresentações na região Norte Fluminense. 

Nossos principais resultados foram a reprodução, de forma escrita da coreografia da 

Mana-Chica do Caboio, e uma análise dos questionários respondidos pelas integrantes do 

grupo, que afirmaram observar preconceito entre os espectadores, mas também alegria de 

outros. Os integrantes do grupo também relatam considerar sua atuação importante para a 

manutenção da cultura local. 
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Por meio das entrevistas realizadas, entendemos a importância que falar de uma dança 

de matriz africana pode nos proporcionar em tecer um vínculo com a tradição, com o 

elemento terra, representado pelos pés no chão, pela circularidade e pela dança aos pares. 

No entanto, falar da representatividade e da identidade do Núcleo Arte e Cultura de 

Campos (Cia. Gente de Teatro), também é falar da família da Hora, que hoje - além de 

representar e dançar a Mana-Chica - apresentam peças e danças que exteriorizam as culturas 

afro-brasileiras. 

A história da Mana-Chica do Caboio já faz parte da memória cultural de Campos dos 

Goytacazes e não deve jamais ser esquecida. Faz parte do COPPAM, tombada como 

patrimônio histórico cultural imaterial do município desde 2005, registrada pela sua 

importância para o desenvolvimento cultural da cidade, para que não se perca a memória da 

cultura campista. 

A importância deste trabalho tem uma relevância cultural e educacional, por meio do 

seu aspecto interdisciplinar, caracterizado pela diversidade e pela magnitude de abordar por 

meio do corpo, a nossa história. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Músicos. Apresentação na Cidade da Criança, Campos dos Goytacazes - RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: arquivo pessoal, 2017. 
 

Anexo 2: Neusimar da Hora (Diretora do grupo) 

Apresentação na Cidade da Criança, Campos dos Goytacazes - RJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Arquivo pessoal, 2017.      
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Anexo 3: Mãe e filha (Ana Luiza de Oliveira Correa e Andrezza Correa) 

Festival Doces Palavras em 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Erick Aniszewski, 2017. 

 

Anexo 4: A pesquisadora e o Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia Gente de Teatro).  

Festival Doces Palavras 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: Erick Aniszewski, 2017. 
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Anexo 5: Momentos antes da apresentação no teatro de bolso Procópio Ferreira em 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Anexo 6: A pesquisadora e o Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de Teatro)  

Teatro de Bolso Procópio Ferreira, Campos dos Goytacazes - RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Arquivo pessoal, 2018. 
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Anexo 7: Sylvia Paes, Carmen Eugênia e Priscilla Gonçalves de Azevedo 

Lançamento do livro Chiquinha Faceira, Festival Doces Palavras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Foto: Erick Aniszewski, 2017. 

 

Anexo 8: Orávio de Campos Soares e Priscilla Gonçalves de Azevedo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Arquivo pessoal, 2018. 
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Anexo 9: Placa em reconhecimento da Mana-Chica do Caboio. Localidade do Caboio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Arquivo pessoal, 2018. 
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Anexo 10: Letra da Mana-Chica 

 

MANA-CHICA (SANTOS, 1942) 

 

(solo) 

 

Ó Mana-Chica você vai eu também vô... 

Mana... Chica, você vai eu também vô  

Você vai ver meu benzinho  

Dê lembrança a meu amÔ!  

Você vai ver meu benzinho 

 Dê lembrança a meu amÔ! 

 

(coro) 

 

Ó Mana-Chica você vai eu também vô... 

Mana... Chica, você vai eu também vô  

Você vai ver meu benzinho 

Dê lembrança a meu amÔ!  

Você vai ver meu benzinho  

Dê lembrança a meu amÔ! 

 

(solo) 

 

As dansadêra, `stão fazendo cirimônia! 

Dansa... dêra, `stão fazendo cirimônia, 

Mana-Chica é de premêra 

Só com gente sem vergonha 

Mana-Chica é de premêra 

Só com gente sem vergonha 

 

(coro) 

 

Ó Mana-Chica você vai eu também vô... 
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Mana... Chica, você vai eu também vô  

Você vai ver meu benzinho 

Dê lembrança a meu amÔ!  

Você vai ver meu benzinho  

Dê lembrança a meu amÔ! 

 

(solo) 

 

E’ madrugada! A manhã já vem raiando! 

Madrú... gada! A manhã já vem raiando! 

Dansadêra ´stão cansada, 

Violêro cochilando! 

Dansadêra ´stão cansada, 

Violêro cochilando! 

 

(coro) 

 

Ó Mana-Chica você vai eu também vô... 

Mana... Chica, você vai eu também vô  

Você vai ver meu benzinho 

Dê lembrança a meu amÔ! 

Você vai ver meu benzinho 

Dê lembrança a meu amÔ! 

 

(solo) 

 

Prú dispidida: as dansa já vai pará; 

Dispi... dida: as dansa já vai pará; 

Nossos pé `stão em ferida 

Precizemo discansá! 

Nossos pé `stão em firida 

Precizemo discansá! 

 

(coro) 
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Ó Mana-Chica você vai eu também vô... 

Mana... Chica, você vai eu também vô  

Você vai ver meu benzinho 

Dê lembrança a meu amÔ!  

Você vai ver meu benzinho  

Dê lembrança a meu amÔ!  

(sapateado) 

 

(solo) 

O violeiro, de repente deu o fora! 

Vio... lêro, de repente deu o fora; 

Comeu “batata de purga”, 

Veio a dô, e foi s’imbora! 

Comeu “batata de purga”, 

Veio a dô, e foi s’imbora! 

 

(coro) 

 

Ó Mana-Chica você vai eu também vô... 

Mana... Chica, você vai eu também vô  

Você vai ver meu benzinho 

Dê lembrança a meu amÔ!  

Você vai ver meu benzinho  

Dê lembrança a meu amÔ! 

 

(solo) 

 

Ó Mana-Chica, Mana-Chica do Cabôio; 

Ó Mana... Chica, Mana-Chica do Cabôio, 

Ó Quem nunca comeu pimenta, 

Não sabe que coisa é môio!  

Quem nunca comeu pimenta,  

Não sabe que coisa é môio! 
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(coro) 

 

Ó Mana-Chica você vai eu também vô... 

Mana... Chica, você vai eu também vô  

Você vai ver meu benzinho 

Dê lembrança a meu amÔ!  

Você vai ver meu benzinho  

Dê lembrança a meu amÔ! 

 

(solo) 

 

Ó minha gente: por favô vamo ceá; 

Ó Minha... gente: por favô vamo ceá, 

Ó Já ´stou com stambo dormente, 

E’ mais mió nóis pará! 

Já ´stou com stambo dormente,  

E’ mais mió nóis pará! 

 

(coro) 

 

Ó Mana-Chica você vai eu também vô... 

Mana... Chica, você vai eu também vô  

Você vai ver meu benzinho 

Dê lembrança a meu amÔ!  

Você vai ver meu benzinho  

Dê lembrança a meu amÔ! 
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Anexo 11: Partitura da Mana-Chica 
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Fonte: Santos, 1942. 
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Anexo 12: Mana-Chica do Caboio. 

 

MANA-CHICA DO CABOIO  

 

Aí vem a Mana-Chica  

Mana-Chica do caboio 

Quem nunca comeu pimenta  

Não sabe que coisa é moio 

 

Lá se vai a Mana-Chica  

Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Mana-Chica minha nega 

Chega teu rosto ao meu 

Quem te ama quem te adora 

Quem gosta de ti sou eu 

 

Lá se vai a Mana-Chica  

Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Se o sol se tornasse preto 

Nunca mais o céu se via 

Vale mais que o sol teus olhos 

Que são preto e alumiam 

 

Lá se vai a Mana-Chica  

Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Negro não entra no céu 

Porque tem bicho de pé 

Negro não fuma Charuto 

Porque charuto já é 

 

Lá se vai a Mana-Chica 
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Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Doutro lado estão gritando: 

Pega a canoa, vai ver 

Se é branco, deixa passar, 

Se é negro, deixa morrer 

 

Lá se vai a Mana-Chica 

Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Eu vou dar a despedida 

Como deu o passarinho 

Que se despediu cantando 

Deixando as penas no ninho 

 

Lá se vai a Mana-Chica 

Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Eu vou dar a despedida 

Seu dotô foi quem pediu 

Não quero que o povo diga 

Que o cantador não serviu 

 

Lá se vai a Mana-Chica 

Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Fonte: Lamego Filho, 1996. 
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Anexo 13: Santa Rita (Lagoa de Cima) 

 

SANTA RITA (LAGOA DE CIMA) 

 

Ai! Mana-Chica 

Do outro lado da lagoa 

De dia não tenho tempo 

 

De noite não tem canoa 

 

Lá se vai a Mana-Chica 

Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Ai! Mana-Chica 

Rosto cor de colhereira 

 

Teus dentes são milho branco 

Teus cabelos Cachoeira 

 

Nas costas de lagartixa, 

O lagarto bebe água. 

 

Lá se vai a Mana-Chica 

Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Ai! Mana-Chica 

 

Lá se vai a Mana-Chica 

Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Ai! Mana-Chica Mana-Chica 

dos meus ais! 

Tu és a cana mais doce, 

Nascida nos canaviais. 
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Lá se vai a Mana-Chica 

Lá se vai Chiquinha Mana 

 

Ai! Mana-Chica 

Dizes que sou tua mágoa. 

 

Teus olhos são lua cheia. 

“Lumiando” em noite clara 

 

Ai! Mana-Chica 

 

Teus olhos são lua cheia. 

“Lumiando” em noite clara 

Na grande Lagoa Feia. 

 

Fonte: Lamego Filho, 1996 
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Anexo 14: Mana-Joana. 

 

MANA-JOANA 

 

Bom dia Mana-Joana  

Como vai, como passou?  

 

Eu vou bem, muito obrigado  

Vou fazer o meu sobrado.  

A madeira ficou curta,  

O carpinteiro parado.  

 

Bom dia, Mana Joana. 

 

Eu mandei dizer ao sol,  

Que não tornasse a nascer 

 

Bom dia, Mana-Joana, 

vista desses teus olhos 

Que vem o sol c fazer? 

 

Bom dia Mana-Joana  

Como vai, como passou?  

Eu vou bem, muito obrigado  

Vou fazer o meu sobrado.  

A madeira ficou curta,  

O carpinteiro parado. 

 

Bom dia, Mana-Joana.  

Quem quiser criar amores,  

Pra ninguém desconfiar 

 

- Bom dia, Mana Joana  

- Quando olhar não deve rir,  
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- Quando rir não deve olhar 

 

Bom dia Mana-Joana  

Como vai, como passou?  

Eu vou bem, muito obrigado  

Vou fazer o meu sobrado.  

A madeira ficou curta,  

O carpinteiro parado.  

 

Bom dia, Mana Joana. 

Teus olhos são lua cheia.  

“Lumiando” em noite clara 

 

Ai! Mana-Chica 

 

Teus olhos são lua cheia.  

“Lumiando” em noite clara  

Na grande Lagoa Feia. 

 

Quero-quero quando grita, 

 

É sinal que vem alguém,  

É - Bom dia Mana-Joana, 

 

Não é como o “passo” preto 

Que canta sem ver ninguém. 

 

Bom dia Mana-Joana  

Como vai, como passou?  

Eu vou bem, muito obrigado  

Vou fazer o meu sobrado.  

A madeira ficou curta,  

O carpinteiro parado. 
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 Bom dia, Mana Joana. 

 

Lá vem a lua nascendo, 

Redonda como um botão, 

 

- Bom dia, Mana-Joana,  

- Quem tem seu amor ausente,  

- Não descansa o coração. 

 

Bom dia Mana-Joana  

Como vai, como passou?  

Eu vou bem, muito obrigado  

Vou fazer o meu sobrado. 

 A madeira ficou curta,  

O carpinteiro parado. 

 

Bom dia, Mana-Joana. 

Eu sou a pedra da praia, 

Você a onda do mar; 

 

- Bom dia, Mana Joana,  

- A pedra não busca a onda,  

- A onda é que a vai buscar. 

 

Bom dia Mana-Joana  

Como vai, como passou? 

Eu vou bem, muito obrigado 

Vou fazer o meu sobrado. 

 

A madeira ficou curta, 

O carpinteiro parado. 

Bom dia, Mana-Joana. 

 

Fonte: Lamego Filho, 1996 
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Anexo 15: NEVES, Guilherme Santos. Mana-Chica – velha dança campista. Gazeta Vitória. 

07 set. 1960. Registro A Gazeta Vitória. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Imagem fornecida pela Biblioteca Amadeu Amaral / Museu de Folclore Edson 

Carneiro. Por Isaura Lima Maciel Soares – Chefe da Biblioteca Amadeu Amaral, jan. 2018. 
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Anexo 16: Partituras da música Mana-Chica 
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Fonte: Neusimar da Hora. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A 

 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA SER PREENCHIDO 

ENTREVISTA 

PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANÇA/TEATRO/MÚSICA 

“MANA-CHICA DO CABOIO” 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome:________________________________________________________________ 

2. Idade: ______anos 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

3. Formação/Nível de escolarização: 

(  ) Fundamental 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior 

(  ) Pós-graduação Lato-sensu 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado  

 

 

4. Como foi o seu primeiro contato com o grupo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Quanto a sua experiência, há quanto participa do grupo, qual sua função no grupo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Você participa de algum outro grupo de dança, teatro ou música? Há quanto tempo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Você considera importante para a população o conhecimento da Mana - Chica do 

Caboio? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



105 

 

8. Como você percebe a reação das pessoas quando assistem a apresentação do grupo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

9. O que é a dança/música/teatro para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. Qual a importância do grupo para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

11. A dança/música/teatro pode mudar a vida de uma pessoa? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

12. Como você acha que será o seu futuro no grupo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

13. Como você acha que será o futuro do grupo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

14. Você gostaria que o grupo tivesse mais participantes? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

15. Qual foi o momento, nas suas participações na dança com o grupo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



106 

 

16. Na sua opinião, qual a importância da Mana-Chica do Caboio para o nosso município? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

17. Como é a questão familiar em relação ao grupo? São todos da mesma família? São 

famílias distintas? O grupo tem apoio familiar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

18. O grupo recebe apoio do poder público municipal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

19. Você acredita que se houvesse maior apoio do poder público, o grupo poderia ter mais 

componentes e mais divulgação? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

20. Você percebe que há movimentos na comunidade pela continuação do grupo e da 

divulgação da manifestação cultural Mana-Chica do Caboio? Sim ou não? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

21. Há preconceito em relação ao grupo? Sim ou não? Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

22. Relate como são os ensaios do grupo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

23. Sobre a dança, como vocês aprendem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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24. Sobre a música, todos cantam, mas todos sabem tocar os instrumentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

25. Qual seria a influência da movimentação dos pés na dança? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice B  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

O NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DE CAMPOS (CIA. GENTE DE TEATRO) 

está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada A DANÇA COMO 

LINGUAGEM CORPORAL NA ESCOLA E SUA INTERFACE COM O FOLCLORE DO 

NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO “MANA-CHICA DO CABOIO” elaborada 

por Priscilla Gonçalves de Azevedo e Giovane do Nascimento (Orientador), no Programa de 

Pós graduação Stricto Sensu em Cognição e Linguagem oferecido pela Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). 

O projeto de pesquisa tem o objetivo de investigar a manifestação da linguagem 

corporal, especificamente a dança folclórica “Mana-Chica do Caboio” e sua contribuição 

interdisciplinar por meio do desenvolvimento do folclore do Norte do Estado do Rio de 

Janeiro, registrando sua história e memória, destacando suas modificações coreográficas e 

variações musicais através do tempo. 

A responsável do Núcleo Arte e Cultura de Campos, Neusimar da Hora e os 

participantes do grupo através de seus encontros, ensaios, apresentações, mostras e eventos, 

estarão de acordo a conceder demonstrações e entrevistas, exibindo sua imagem e/ou áudio na 

forma de observação e acompanhamento para uso exclusivo de pesquisa científica, durante 

todo o tempo previsto (24 meses). A participação na pesquisa científica é de livre e 

espontânea vontade e será de forma voluntária, não gerando ônus aos pesquisadores e nem à 

instituição. 

Será garantido total esclarecimento sobre a realização da pesquisa respeitando modo 

de pensar, crenças, hábitos e costumes (individuais ou do grupo), não havendo nenhum tipo 

de discriminação por gênero, orientação sexual, raça/etnia, pertencer à alguma religião em 

particular, renda, escolaridade, idade ou por qualquer outro motivo.  
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

 

Eu,_____________________________________________,RG:__________________ 

CPF: _______________________ abaixo assinado, concordo em participar do presente 

estudo como sujeito e declaro que fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa e 

os procedimentos nela envolvidos. 

 

 

 

Campos dos Goytacazes, _____ de ______________ de 2017. 

 

 

 

 

_____________________________________________________  

Assinatura do Sujeito ou Responsável legal  

Telefone: (___) ______________ 
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Apêndice C  
 
 
 
 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E DEPOIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________, autorizo expressamente a 

utilização da minha imagem, voz e depoimento, em caráter definitivo e gratuito, constante em 

fotos e filmagens decorrentes da minha participação no projeto A DANÇA COMO 

LINGUAGEM CORPORAL E MUSICAL E SUA INTERFACE COM O FOLCLORE DO 

NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: “MANA-CHICA DO CABOIO”, por meio 

desse termo, aos pesquisadores Priscilla Gonçalves de Azevedo e Giovane do Nascimento 

(Orientador) do programa de pós-graduação (mestrado) em Cognição e Linguagem da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), 

As imagens e a voz poderão ser exibidas em relatórios parcial e final do referido 

projeto, na apresentação áudio-visual do mesmo, em publicações e divulgações acadêmicas, 

em festivais e premiações nacionais e internacionais, assim como disponibilizadas no banco 

de imagens e dados resultantes da pesquisa e na Internet, fazendo-se constar os devidos 

créditos. 

A autora do projeto fica autorizada a executar a edição e montagem das fotos e 

filmagens, conduzindo as reproduções que entender necessárias, bem como a produzir os 

respectivos materiais de comunicação, respeitando os fins aqui estipulados. 

Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos 

conexos a minha imagem e voz ou qualquer outro. 

 
Campos dos Goytacazes, _____ de ________________ de 2018. 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

RG.:_____________________________ CPF:_____________________________ 

Telefone: _________________________E-mail: ___________________________ 

 

 



111 

 

Apêndice D 

ENTREVISTAS ESCRITAS, ORAIS, VÍDEOS 

ENTREVISTA SYLVIA PAES E CARMEN EUGÊNIA 

AUTORAS DO LIVRO “CHIQUEINHA FACEIRA”, LANÇADO EM 

SETEMBRO DE 2017 

DATA: 18/06/2018 

 

PRISCILLA: Meu nome é Priscilla, mestranda em Cognição e Linguagem, minha pesquisa 

fala sobre a linguagem corporal e a musical da cultura do norte fluminense: A Mana-Chica do 

Caboio. Estou aqui com Sylvia Paes e Carmen Eugênia, autoras do livro “Chiquinha Faceira”, 

um livro infantil que conta a história da Mana-Chica, e gostaria que vocês falassem primeiro 

um pouquinho sobre a importância de ligar a história da Mana-Chica com a História da nossa 

cidade de Campos 

 

CARMEN: Bem, a Mana-Chica é um desdobramento de um conjunto de livros que a gente 

tem realmente esse objetivo, que é trazer a questão da educação patrimonial, a questão do 

pertencimento. E o grande desafio é perceber que os nossos adultos, à medida que vão 

passando os anos, as pessoas vão colocando no cantinho do esquecimento. E essa sala de aula, 

ela perde um pouco dessa questão do reconhecimento do território que o indivíduo vive. Esse 

é o grande desafio, andar pela praça do santíssimo, andar na curva da Lapa, conhecer a 

baixada da égua... é questão de identificar “isso é meu”, mas a meninada realmente não 

reconhece, por isso a necessidade da gente buscar, talvez não seja nem resgatar, mas é 

relembrar, naquele cantinho da memória, aquilo que nos dá identidade. 

 

Sylvia: É... A Mana-Chica, ela tem uma representação muito forte na nossa história, porque 

ela fala de uma mulher que está na lavoura canavieira. Esse braço feminino, que trabalhou 

nessa lavoura açucareira que é o grande.... Vamos dizer... a grande economia, o grande arrimo 

de família... e a nossa economia embatida do século XIX e até metade do século XX. Então, 

acho que a Mana-Chica está aí, representando nós mulheres nessa história. 

 

CARMEN: Resistência. 

 

SYLVIA: Tanto quanto Benta Pereira. 
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CARMEN: Assim como Benta Pereira. Porque se fala muito dos ícones brancos e europeus, 

de descendência aristocrática. Nós estamos indo na base, na tradição, na cultura popular, na 

coisa que é da gente. Aí vem realmente a Chiquinha Faceira. 

 

PRISCILLA: E qual a importância na discussão da cultura campista? Como ela entraria na 

discussão da cultura campista? 

 

SYLVIA: Olha, eu acho que... primeiro, o espaço que ela está, esse território. Porque quando 

a gente fala de Campos, para as crianças, é a cidade, Campos é a cidade, não é o território do 

município. Então essa Chiquinha está para além dessa cidade, mas está na história dessa 

cidade. Então ela faz esse “tecimento”, do rural e do urbano. E traz pra gente esses elementos 

que são a riqueza da lavoura açucareira que transforma essa cidade 

 

CARMEN: Outra coisa também interessante buscar, no livrinho da Chiquinha Faceira, a 

questão do trabalho infantil. Lugar de criança é na escola. Isso toda criança hoje tem essa 

percepção, mas, naquela época, lugar de criança era ajudando a família e, principalmente, essa 

pessoa que está na periferia, numa área rural. Porque a percepção também dessa meninada é 

que “parece-nos” que sempre estivemos nos centros urbanos, e não é verdade. Essa história 

dessa periferia dá pra eles a percepção de tempo diferente, de funções diferentes e de espaços 

diferentes. 

 

PRISCILLA: A letra da música faz um simbolismo com o negro, na época da escravidão. 

Então, o que vocês poderiam falar sobre a letra da música? 

 

SYLVIA: Olha, a letra realmente ela traz, né, a “pimenta”, que é... o “moio”, que é...esse 

escravo, essa mão de obra escrava que dá o molho da mestiçagem brasileira, que está no 

campo, é... e que tá aqui representado, é... Essa coisa do chega o rosto... vamos estar juntos, 

né,... vamos fazer juntos... A roda, a roda que é muito representativa. 

 

CARMEN: Dentro da cultura africana, não vamos falar só de africana, mas dentro das 

culturas tradicionais, dos povos originários, nós temos a circularidade como representação dos 

iguais. E essa roda, essa cantoria, esse coletivo, a gente tá perdendo, nós já perdemos. Então é 

hora de mostrar que se faz a diferença no todo, não só no individual, mas todos os indivíduos 
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em torno de um só objetivo. E a Mana-Chica faz exatamente isso, ela reúne para o festejo, 

para a comemoração, e essa cantoria é uma lida, é do dia a dia. É uma fala constante. 

 

SYLVIA: E coloca aqui a questão, né, do molho, que essa mestiçagem coloca aqui também 

as questões de poder, “... seu dotô foi quem pediu...”, a hierarquia de poderes que está 

marcada na relação de sociedade, nessas relações de produção, então acho que ela tem tudo a 

ver com o estudo dessa nossa construção de nossa história. Depois, a letra que a Mariquinha, 

um outro versinho que a Mariquinha vai dar pra gente né... Fala do Buraco que é um outro 

lugar, também na baixada campista; a broa, que é tão popular na nossa cultura, café com bora, 

de tarde; o pão, pãozinho feito em casa, essa coisa de chega aqui, vem pra junto, comida 

compartilhada... 

 

CARMEN: Café com broa... a comida que agrega... se você perceber, no interior é muito 

comum isso: a questão da comida que agrega no entorno, que nós perdemos; no urbano 

também essa coisa do estar junto, do tocar, as impressões do dia a dia.  

 

PRISCILLA: Então, já que começaram a falar da dona Mariquinha né...(risos) Como que foi 

pra vocês ter esse contato com ela, ver, cantar, ela cantou pra vocês... então falem um 

pouquinho sobre a Dona Mariquinha. 

 

SYLVIA: Pois é, a Mariquinha que tá aqui era uma senhora já com 104 anos.  

 

CARMEN: Uma senhora com 104 anos e com... logicamente a gente não poderia esperar 

muito além daquilo que nós vimos, uma pessoa já comprometida de saúde. Mas a capacidade 

dela lembrar foi o que mais nos emocionou. E outra coisa também, quando nós pensamos no 

livro, nós sempre estamos associando a bonecos, e levamos uma boneca pra ela... aliás, não 

foi pra ela, foi pra contar a história pra ela, e naquele momento nós vimos o quanto ela... a 

afetividade dela com o objeto... ela se apropriou e, ali, eu e ela (Sylvia) chegamos. Você nem 

pense em tirar isso dela, é dela, isso era dela e ela ficou naquelas fitinhas na perninha da 

boneca, alisando como se aquilo fosse a memória dela, e ali ela chegava e ficava quietinha, e 

nós buscando esse fio que tece a memória dela, da Mana-Chica do Caboio, e ela dizer: “eu 

dancei a Mana-Chica do Caboio”... Isso pra gente foi um achado, e todos nós, que estávamos 

envolvidos naquele momento, ficamos muito emocionados. 
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SYLVIA: Impressionante também como uma figurinha tão singela, delicada, frágil, como que 

ela consegue agregar a família no entorno dela.  

 

CARMEN: Tinha até bisnetos... tataranetos. 

 

SYLVIA: Tataranetos. 

 

PRISCILLA: Ela fala no vídeo que ela fazia farinha, né?! 

 

SYLVIA: Exatamente... Fazia farinha, pescava, cuidava de tudo, né, de uma lavoura de 

subsistência. Ela e o marido pra os filhos, e, até hoje, essa figurinha que agregava esses filhos, 

esses netos, os bisnetos no entorno dela, morando por perto, estando todos ali, você que foi... 

assim... a casa tava cheia, foi uma festa! Realmente!  

 

CARMEN: Toda a estrutura... criação... a casa tava cheia ... foi uma festa!... E o mais 

interessante é que a estrutura da casa dela, naquele momento, lá atrás tinha uma estrutura de 

produção de farinha... então você vê que a afetividade, o coletivo ali é importante. Então, esse 

interior, essa área rural nossa, ainda tem muito, é o que produz ainda pra nós e é pouco 

reconhecida, porque a meninada conhece muito as coisas que estão no supermercado, mas não 

conseguem visualizar que essa periferia ainda produz e nos dá esse retorno. 

 

SYLVIA: A Mariquinha realmente é uma memória viva, foi né... era uma memória viva, são 

essas memórias que a gente, é... precisa estar registrando e de vez em quando indo lá beber 

dessa fonte. 

 

CARMEN: E não só ela, porque é... no nosso trabalho a gente não tem essa preocupação só 

com um livro, são vários livros onde nós fomos buscar... agora, no próximo, temos mais uma 

memória viva. Vamos buscar exatamente elementos pra poder mostrar... olha, vai um procura 

na sua família que você vai encontrar gente que possa contar coisas diferentes e daquela 

época.  

 

PRISCILLA: E a fitinha significa o quê? 
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SYLVIA: A fitinha é um enfeite africano, um adorno da roupa colorida, para complementar a 

roupa. 

 

PRISCILLA: Seria um enfeite para complementar à roupa...A roupa então era a saia de chita, 

a blusinha branca, a fitinha e o turbante no cabelo, bem a roupa típica africana.  

 

SYLVIA: O turbante, não podia faltar o brinco.  

 

CARMEN: O brinco, o turbante, o colorido. 

 

PRISCILLA: Então vamos falar um pouquinho agora do Núcleo Arte e Cultura de Campos. 

A gente sabe que o Núcleo Arte e Culturaé um grupo parafolclórico, não um grupo nascido no 

Caboio, mas ele hoje representa a Mana-Chica aqui na nossa cidade. Então, qual a 

importância desse grupo tá hoje representando essa manifestação? 

 

CARMEN: Resgate, fortalecimento. E o mais interessante que Neusinha, no caso, ela começa 

nessa periferia, em Baixa Grande, na escola Nossa Senhora Aparecida, com essa percepção 

mesmo da Mana-Chica. E a meninada se reconhece, porque é muito interessante como a 

televisão chega e começa a colocar tudo que é tradição como coisa de atrasado. E traz no 

“boom” aquela questão do desenvolvimento, daquilo que vem de fora.E para se garantir 

enquanto não “jeca”, nem do interior, você vai interiorizando elementos de uma tradição que 

não te pertence. E fica muito mais fácil pra eles “ser” aceito e absorvido pelo sistema, então 

se nega esse passado, se nega essa origem, e ela fez esse trabalho muito convincente e com 

muita .... 

 

SYLVIA: Não é só a Mana-Chica, ela trabalha com o Jongo, ela trabalha com a Mana-Chica, 

com a Capoeira, com o Balé afro, com o Ilê (30 anos). 

 

PRISCILLA: Com o balé afro. 

 

CARMEN: Com outras danças, Ilê 30 anos. 
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SYLVIA: Essa manifestação parafolclórica realmente marca uma resistência dessas tradições 

negras que são... que marcam profundamente nosso território, e a Neusinha, nesse trabalho 

dela, realmente é a grande pioneira e, assim,... a guardiã, a guardiã.  

 

CARMEN: Eficiente nessa proposta. 

 

PRISCILLA: Hoje ela é a maior representação aqui né? 

 

CARMEN: Com certeza! 

 

SYLVIA: É. 

 

PRISCILLA: E sobre os passos... os passos que eles fazem... “tour”... são semelhantes aos de 

uma quadrilha né?!... é uma espécie de quadrilha à Mana-Chica. O que vocês poderiam falar 

sobre a dança, a dança que, no caso, agora a Neusinha representa.  

 

CARMEN: Primeira coisa é você perceber que é uma dança de origem africana, que tem 

algumas características: a circularidade e o pé no chão. Nós tiramos do posicionamento de 

“ponta de dedos”, de um ballet clássico, e colocamos a “palma do pé” no chão... porque... 

primeiro você vincular que a cultura africana, as danças são ritualísticas, e ela tem a ver com 

o elemento terra, elemento que traz energia, que dá energia e força a todo indivíduo. A todo 

ser vivo, na verdade. Então, essa é a importância do pé no chão, da alegria e da cantoria. Se 

comemora tudo e, no caso do “balé Ilê”, ele vem trazendo exatamente essa percepção. 

 

SYLVIA: Eu penso também que, na questão da dança, dos passos, ele traz essa tradição 

africana, mas ele tá mesclando com a tradição portuguesa, que é a quadrilha, que também é a 

quadrilha que é tão forte nas festas juninas. A Mana-Chica não chega a ser uma quadrilha de 

festa junina, mas ela tem também esse elemento português, esses passos portugueses. Quando 

dança em dupla, ela sai da circularidade e vai pra dupla, então ela traz o elemento africano e o 

elemento português, onde ela tá tecendo essas culturas. 

 

CARMEN: Elementos.  
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PRISCILLA: E a importância para os professores? Pros adultos que ainda não conhecem a 

Mana-Chica... Como seria essa importância pra conhecerem e poder transmitir pra essas 

crianças? 

 

CARMEN: Eu só vou começar com uma frase essa resposta: ninguém ama o que não 

conhece! Primeiro passo: pra você amar, você tem que conhecer e identificar as características 

daquela cultura. E se o professor não se identifica, é um grande desafio hoje, por conta das 

religiões pentecostais, em relação ao conhecimento da cultura africana e indígena, que passa 

de passagem. Tudo que é vinculado às questões da terra, às questões do invisível, existe uma 

resistência. Então, professores comprometidos com sua fé, que comprometem o aprendizado e 

o próprio conhecimento deles; um outro momento, comunidades que já são evangelizadas e 

não aceitam esse novo olhar; e um outro momento, a fragilidade das formações nas 

universidades que vêm trazendo um preconceito que é produzido também dentro das 

universidades. A lei 10.639 traz uma obrigatoriedade e um grande desafio para os professores. 

Se nós criamos uma educação inclusiva, que respeite as diferenças, nós temos que começar 

por onde?, na formação. E essa formação, ainda hoje, é muito deficitária... é uma observação. 

Você está trazendo uma ponta desse iceberg, mas a coisa é muito mais complexa do que se 

possa imaginar. 

 

SYLVIA: A gente não pode cobrar das crianças que elas saibam, sem que o adulto lhes dê 

informações. Então a gente... é uma preocupação nossa também, né, de colaborar com nossos 

colegas professores, no intuito de orientá-los nesse caminho. Porque nem todos têm essa 

informação, mas se a gente tem, a gente tem que compartilhar. Mais do que nunca 

compartilhar essas informações com nossos colegas, para que a gente consiga que as crianças, 

futuros adultos, cheguem a sua fase adulta já tendo conhecimento para transmitir. 

 

CARMEN: Pode parecer que a gente tem uma postura muito sonhadora... que a coisa, a 

página já virou... nós somos resistentes e resilientes, porque a gente acha que uma sementinha 

que brote pra gente já é uma vitória, porque tá difícil, o preconceito tá... a mídia colabora 

muito com essa desconstrução do tradicional. Eu acho que nós temos um grande desafio. 

 

SYLVIA: Pois é. E, por outro lado, eu penso o seguinte: as pessoas não conseguem associar 

uma sociedade tecnológica da informação e da comunicação com um passado. Quando, na 
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verdade, nós só chegamos a esse ponto porque nós tivemos um passado, construímos um 

passado. 

 

CARMEN: Aí nós vamos aqui ver o Sancofa. Sancofa: Ninguém é o que é hoje, se não for 

beber águas do seu passado. Então, tudo que nós construímos e o que somos hoje... por isso a 

história e a importância da ancestralidade, desse passado. Pra gente saber, inclusive, o dia de 

hoje. Por que eu não conheço a questão da cultura africana? Porque meus professores não 

tiveram, ou porque minha mãe ou minha avó, que é negra, foi obrigada a negar a sua cor, pra 

garantir a sobrevivência. É outra questão também... Porque eu dou aula no curso superior e eu 

tive uma aluna que, aos 43 anos, nunca se viu como negra. E foi uns dos grandes momentos 

da minha vida profissional, quando ela disse: “Professora, a minha avó disse que se alguém da 

família dela casasse com negro seria deserdado, não teria entrada na casa dela. ” E ela não 

tinha namorado um negro, até então. Pode imaginar a dor dessa alma? Porque não é físico, é 

de alma. Então dá pra pensar o que nós temos de desafio ainda a resgatar...  

 

SYLVIA: E a Mana-Chica tá aí, pra ajudar nessa tarefa (risos). 

 

PRISCILLA: Podem falar mais alguma coisa sobre o trabalho de vocês? Os trabalhos? 

Podem falar, também, sobre os outros trabalhos de vocês? 

 

CARMEN: Nós tivemos um lançamento novo, esse lançamento se chama “A história do 

livro”. A gente vem contando exatamente pra meninada o processo dessa construção, desde o 

período da escrita, os desenhos rupestres...  

 

SYLVIA: Desde os anos rupestres... 

 

CARMEN: Até o ebook... 

 

SYLVIA: Essa tentativa de comunicação na história da humanidade, que passa do desenho, 

depois a escrita, a invenção do papel, a imprensa, até os ebooks. Quer dizer, essa preocupação 

nossa, essa longa duração, ela não tem, não destrói o passado, ela se reconstrói, é mutante. E a 

Mana-Chica, assim como as outras tradições, as lendas, os nossos índios, o jongo, que é outra 

dança, a renda, o bordado, os nossos doces, eles são de hoje, foram de ontem e são de hoje... 
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CARMEN: A nossa renda, a renda da baixada da égua, o bordado... o jongo... 

 

CARMEN: Estão aí ainda. 

 

SYLVIA: Exatamente. 

 

CARMEN: Esse é o grande desafio, fazer essa galera entender que o presente não destrói o 

passado, ele se alicerça nesse passado, por isso sancofa.  

 

SYLVIA: Pra se transformar... 

 

PRISCILLA: Sancofa né ... (risos). Obrigada, gente! 

 

CARMEN: Obrigada você pela oportunidade.  

 

SYLVIA: Obrigada. 
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Apêndice E 

 

ENTREVISTA 

ORÁVIO DE CAMPOS SOARES 

AUTOR DO LIVRO 

MUATA CALOMBO: CONSCIÊNCIA E DESTRUIÇÃO (2004) 

DATA: 05/12/2019 

 

PRISCILLA: Estamos aqui com o professor Orávio de Campos Soares pra falar um 

pouquinho sobre a Mana-Chica do Caboio. Bem, professor, como que é a história da Mana-

Chica? 

 

ORÁVIO: Bom, existem várias histórias sobre a Mana-Chica, mas a que eu prefiro falar é, 

sobretudo, a que se refere à própria historicidade do município de Campos dos Goytacazes. 

Aquela... aquela Mana-Chica que está no dicionário do folclore brasileiro. José Câmara 

Cascudo que afirma que a Mana-Chica do Caboio é a única manifestação cultural do 

município de Campos dos Goytacazes. Então, eu acho isso importante, até porque é respeitada 

a participação de José Câmara Cascudo no desenvolvimento de todo trabalho antropológico 

sobre cultura popular no Brasil e na América Latina. E é, sobretudo, para afiançar que a 

Mana-Chica, por exemplo, ela esteve assim num período assim de quase de esquecimento, 

retomando aquele mesmo processo de Jaques Le Goff, né, que fala sobre a questão da 

memória e história, dizendo que memória também é esquecimento. E durante um trabalho de 

pesquisa realizado, né, no curso de jornalismo, ainda na antiga Faculdade de Filosofia, nós 

começamos a fazer o escórium da moncia verba, de Newton Perissé Duarte. Newton Perissé 

Duarte é, foi o criador do fiel de santa Cecília. E além de ser filólogo, ele era justamente 

musicista, apesar de ter nascido em Itaperuna, mas era o mais, é o mais declaro de todos os 

campistas, itaperunenses. E ele era também um apaixonado pelo folclore da região, e 

conseguiu fazer, através de um registro que ele viu exatamente no livro “A planície do solar e 

da senzala, de Alberto Lamego”... ele viu exatamente as letras da mana-Chica e começou a 

fazer uma ambientação musical a partir da Mana-Chica. Até então, só sabíamos da Mana-

Chica a partir de uns registros feitos ainda por Ana Augusta Rodrigues. Ana Augusta 

Rodrigues falava exatamente sobre umas questões sobre a Mana-Chica, mas nunca, ela nunca 

se aprofundou tanto nas pesquisas como Alberto Lamego. E aí o que nós fizemos exatamente: 

acompanhamos esse registro de Newton Perissé Duarte, que foi ele que fez exatamente a 
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Mana-Chica para... para o fiel Santa Cecília, quando já não existia mais os grupos dançando 

pela periferia de nossa cidade, ou mesmo pelos aceiros, pela ambientação das usinas ou das 

fazendas, então nós resolvemos fazer, buscar uma pesquisa no sentido de fazer com que nós 

fizéssemos um grupo de representação estética,... representação estética no sentido de fazer 

com que nós voltássemos a dançar a Mana-Chica, até porque - segundo Luís Câmara cascudo 

- é a única manifestação cultural do município de Campos dos Goytacazes. E aí, a partir dessa 

musicalização, contando com a participação da maestrina de Vilma Rangel Braga e também 

da coreografia do coreógrafo planteado Amaury Joviniano, nós conseguimos exatamente o 

seguinte: retomar a questão da dança. A partir de quê?A partir do registro que Alberto 

Lamego fez, quando ele diz o seguinte: era uma espécie de quadrilha em que havia 

exatamente a aproximação dos casais, que era o chandin, tinha o anavan, o anarrie...quer 

dizer, tinham essas coisas assim, mas que, dentro do chamado Fado do crioulo, ele tinha uma 

linguagem toda especial, porque... porque eram exatamente as pessoas do interior que 

começaram a dançar, né, a Mana-Chica. 

A partir disso aí nós começamos..., começamos a trabalhar na divulgação dessa Mana-

Chica através das escolas, através da atuação de um projeto chamado teatro na escola. Foi 

feito isso através de outras pessoas que faziam exatamente a divulgação desses trabalhos junto 

aos animadores culturais... então, nós tivemos várias possibilidades de retomar uma discussão 

interessante a respeito da Mana-Chica. Não só pela sua grande importância, mas porque a 

Mana-Chica sempre fez um registro importante. E aí por que eu falei sobre a questão do Fado 

de crioulo? Porque o Fado de crioulo é de onde se originou a Mana-Chica, então a Mana-

Chica não nasceu como Mana-Chica, nasceu como Fado de crioulo, ou como Fado de crioulo, 

ou como... tem lá em Muritiba, em São Francisco do Itabapoana, tem ainda lá né, o Fado, que 

era dançado por uma senhora chamada Rosa Pomada, que faleceu. Depois o Waltinho (filho 

dela) Ferreira, que era um grande violonista, e hoje tem outras pessoas que tratam dessas 

questões lá, mas que não tratam mais com toda pompa e toda circunstância que era feita na 

época de Rosa Pomada. 

Mas por que essa... essa manifestação que está em Quissamã, que está lá em São 

Francisco, que estava em Grussaí, que estava na Lagoa de Cima, de repente se transforma em 

Mana-Chica? É porque o Fado era dançado com tamanha maestria por uma pessoa que se 

chamava Francisca que não se sabe se é Mariana Francisca, Francisca..., Maria Francisca..., 

Iná..., são essas Franciscas que Alberto Lamego nos fala, né, que dançavam a Mana-Chica de 

tal forma que acabou dando o nome à própria manifestação.... Quer dizer: Vamos dançar o 

fado? onde? Na casa da Mana-Chica, né....Então, vamos dançar o quê? Vamos dançar a 
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Mana-Chica. Daqui a pouco tomo mundo começou.... Populariza-se, né?! Não há um autor 

definido, por isso está dentro do campo do folclore, que se dançava exatamente a Mana-

Chica. Então, a Mana-Chica, que exatamente uma leitura, né, do Fado de crioulo, ela chega 

exatamente na cidade de Campos, se desenvolve no Caboio, exatamente a partir dessas 

Franciscas, que nós não sabemos se era uma senhora de classe média, se era uma senhora que 

vai buscar..., o próprio Alberto Lamego disse que não se sabe se vão buscá-la, se vão buscá-la 

no meio das pessoas mais simples... Mas, na realidade, hoje a Mana-Chica ela volta a ter esse 

brilho, né, a partir de uma representação simbólica do grupo Gente de Teatro, com a 

Neusimar da Hora, que... acompanha ainda toda a questão coreográfica de Amaury e a 

musicalidade, ou seja, a ambientação musical de Vilma Rangel Braga, mas tendo como 

origem, né, todo o arranjo feito por Newton Perissé Duarte. E isso é trabalhado também com 

outras vertentes, porque inclusive... trabalhando também a ideia do Lanceiro, quer dizer: tem 

a Mana-Chica que dança com doze (12) pares e a do Lanceiro que se dança com sete (7) 

pares. Eu ainda encontrei com Antônio de Zinho, lá no Caboio, fiz uma entrevista com ele, foi 

um trabalho muito interessante com Antônio de Zinho. Antônio de Zinho ainda produzia, no 

Caboio, né, em época das festas, principalmente na festa de correnteza e a festa de São 

Martinho, ainda produzia ali o Lanceiro, quer dizer... não precisavam de doze (12) pares, mas 

tinha sete (7) pares. Com sete (7) pares, né?! 

 Então eu..., na realidade, eu fico muito feliz de ter... de ter sido exatamente não o autor 

dessas coisas, não, talvez eu tenha sido inspirado pra fazer, né, mas o que eu sei que as 

pessoas poderiam, na pós-modernidade, voltar a compreender a Mana-Chica como uma forma 

antropológica altamente importante para o desenvolvimento da cultura dessa cidade. Quer 

dizer, é uma cultura que não tinha só a Mana-Chica, mas tinha o feijão miúdo, tinha o 

barabadá, tinha a extravagância, tantas outras coisas, tantas outras formulações de cultura 

popular que desapareceram na via do próprio tempo. 

Então, eu sou feliz por fazer isso... e eu penso que, a partir desse trabalho que nós 

fizemos, dos registros, da formação do grupo, né, eu penso na irradiação, na multiplicação de 

tudo isso junto às escolas, eu penso que a Mana-Chica terá vida muito longa, né, e passará a 

existir como deveria sempre ser, no imaginário, né, dessa cidade. 

 

PRISCILLA: E como surgiu o Núcleo Arte e Cultura de Campos (Cia. Gente de teatro)? 

 

ORÁVIO: O Arte e Cultura de Campos nasceu no SESC, né?! Eu trabalhei no SESC 

durante... 39 anos, coisa assim. É... e aí nós tínhamos o grupo e um dia o SESC resolveu 
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acabar com todos os grupos que tinha. Resolveu acabar com o grupo de teatro, com a banda 

de música, com o grupo coral... só pra você ter uma ideia, o grupo de teatro experimental do 

SESC-em treze (13) festivais estaduais de teatro - ganhou cinco (5) ... 

 

PRISCILLA: Nossa! 

 

ORÁVIO: E ganhou um festival nacional, só pra você ter ideia. Igual, não, não..., igual, com 

uma performance igual a essa, só o SESC de Manaus, no Amazonas, né, que eles tinham 

exatamente lá um trabalho folclórico interessante sobre o povo da floresta, e aí eles 

dominavam exatamente a questão do teatro lá na região Sudeste, não, é na região Norte do 

país. E, aqui no Sudeste, o único grupo que tinha exatamente essa banca toda, né, toda essa 

história estudada, era o Grupo Experimental do SESC Campos. Então, acabaram com tudo... 

então, quando acabaram com a banda, acabaram com... enfim...demitiram todo mundo... 

aquela coisa toda, nós saímos de dentro do teatro com o grupo e nominamos então o grupo 

como Núcleo Gente de Teatro, Núcleo de Arte e Cultura, Companhia Gente de Teatro. Então 

é... começamos a trabalhar com mais ou menos o mesmo repertório, e os registros nós 

conseguimos catar no lixo, porque as pessoas do SESC nunca tiveram memória pra coisa 

alguma... pegaram todos os registros, todos os recortes, tudo aquilo que tinha, programa e 

jogaram tudo no lixo. Então, nós recolhemos do lixo as coisas. E se temos alguma coisa 

guardada, é em função das meninas da rua Teixeira de Melo.  

Então tá, né... esse trabalho com as pessoas da periferia da cidade, principalmente 

formado com a maioria de negros, foi também um achado interessante que o SESC nunca 

reconheceu, muito pelo contrário, achava que eu estava reunindo no SESC  muitos  negros, 

que os comercian..., os comerciários não iam  gostar,  muitos negros por aqui, né?! 

 

PRISCILLA: Só preconceito. 

 

ORÁVIO: Um preconceito terrível, preconceito terrível. E, na realidade, eu tava trabalhando 

com interesse, trabalhando dentro daquilo que se propunha exatamente a parte social 

desenvolvida pelo SESC. Porque eu comecei a trabalhar na periferia, onde o SESC tá 

localizado. No Parque Leopoldina, no Parque Corrientes, dentro da favela da Baleeira, favela 

do Oriente, então o meu trabalho era ali, nesse núcleo, daí ter surgido esse grupo... 

 

PRISCILLA: E a família da Hora também é dali, né? 
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ORÁVIO: A família da Hora foi por sorte, né.... Não é porque quem entrou pro grupo,assim, 

quem entrou pro grupo foram as meninas chamadas cajazeiras, né?! Eram três (3) meninas 

que entraram pra um curso lá no SESC. Eu tava promovendo o curso. Daqui a pouco elas 

começam exatamente a irradiar junto às suas parceiras, suas colegas, enfim...juntou aquele 

grupo, não foi... foi por acaso, né, por acaso, não, porque não existe nada por acaso, né, foi de 

propósito, né, mas a gente lutou pra que ele se formasse, né, tivesse a dimensão que ele tem, 

que ele teve... e aí, com esse grupo, nós montamos o “ilê sain oxalá”, nós montamos “o 

grande momento do jongo”, nós montamos a... “as aventuras do boi lambeu e seus alegres 

brincantes”, nós montamos o... montamos uma grande peça que é a “favela ponto cinco”, 

montamos “ o alto do lavrador na volta do êxodo”, que foi prêmio em 1984, em Volta 

Redonda. Nunca se descobriu falar um espetáculo daquela natureza, né?! É, enfim... a gente 

pra trabalhar com essa instância, e agora a Mana-chica do Caboio, que é um espetáculo 

também que eu escrevi... é eu fiz a... fiz uma colagem, né, que é pra mostrar exatamente em 

que contexto da história a Mana-Chica está inserida, para que as pessoas tenham sempre na 

lembrança uma precisa, carinhosa, romântica história com a Mana-Chica, para que a gente 

tenha certeza de que ela jamais vai morrer, não vai sair nunca mais da memória...  

 

PRISCILLA: E está no livro de tombos né do COPPAM? 

 

ORÁVIO: Então ela foi tombada como patrimônio histórico, juto com algumas 

materialidades, não só como a Mana-Chica, mas como o Jongo da Noinha, como o Jongo que 

tem o tombo nacional, né, em 2005. Enfim... pelo IPHAN, trouxemos as folias de reis, os bois 

pintadinhos. Então têm várias coisas que estão exatamente tombadas... não tombadas, elas 

estão registradas pela sua importância para o desenvolvimento cultural dessa cidade. Para que 

a gente não se perca, né, para que a gente assuma aquilo que a gente tem, com vigor e com 

orgulho de ter nascido aqui. 

 

PRISCILLA: Muito obrigada. 

 

ORÁVIO: Estou às ordens. 

 

NATALIA: Poderia dar uma esclarecida também assim, né? Muata Calombo também né? 
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PRISCILLA: É. 

 

NATÁLIA: Eu tava trabalhando com o jongo e precisei mudar de objeto. É porque tava 

ouvindo falar que a Mana-Chica ela nasce do fado, que é essa expressão cultural, mas tem 

uma... alguns autores vão dizer que é uma mistura, né, do fado e da imitação da quadrilha. O 

que o senhor acha disso? 

 

PRISCILLA: Ela é uma espécie de quadrilha que eu entendi, é uma espécie de quadrilha 

pelos passos que eles fazem, os passos da quadrilha. 

 

ORÁVIO: Tem um escritor também chamado... um folclorista chamado Joaquim Ribeiro, ele 

também... ele faz uma colocação extremamente impertinente sobre a questão. Ele quer 

“descampistizar” a questão da Mana-Chica, que eu não concordo. Eu defendo o Alberto 

Lamego, né?! Então eu acho... minha grande tese é essa, defender Alberto Lamego, por ser 

um cara muito mais voltado para as questões culturais da cidade onde ele nasceu. E Joaquim 

Ribeiro apenas é um folclorista de Pernambuco, nem conhece as coisas daqui, Ele começou a 

“jogar” (“chorar”) que aquilo era uma coisa que tinha no México, que era na Colômbia, que 

era “Chica, Chica, Chica”, que era alguém que tomba, que bebe, que fica bêbado. Mas 

enfim... 

 Mas eu penso... teve uma vez que eu fui convidado para fazer uma palestra sobre a 

Mana-Chica e, antes de mim, teve uma senhora que começou a falar sobre Chica, assim... 

Então cada um conta uma história e eu acho isso importante. Ela era uma artesã, então ela 

começou a dizer o seguinte: que a Chica era a representação de uma boneca que é feita não sei 

o quê. Então, essa multiplicação, essa multiplicidade cultural em torno da Mana-Chica eu 

acho isso altamente sadio. 

 

NATÁLIA: Até por que essa tradição é transmitida na oralidade, né? 

 

ORÁVIO: Isso eu acho interessante. Então dizem: não, é a história de uma mulata que veio 

de não sei onde, pá pá pá... aí eu falo assim, no final das contas: gostei da sua história, mas 

onde é que você leu? Aí... não, isso quem me contou foi minha tia, que a avó dela tava não sei 

onde. Então essa questão fica muito rica, né, ela enriquece a própria questão da Mana-Chica. 

 Até eu, por exemplo, que eu vi a Rosa Pomada, eu tenho filme da Rosa Pomada aí.. eu 

que dirigia o grupo que fomos fazer a pesquisa lá em Barrinha, por exemplo, com a 
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descoberta dos novos Jongos, as questões dos jongueiros. Foi o primeiro encontro de 

jongueiros que tivemos em Barrinha. Fizemos com luz de automóvel, que nem luz não tinha. 

Fizemos uma fogueira com a luz dos carros acesos em cima, pros jongueiros. Hoje, se eu 

passar, aquele lá do encontro dos jongueiros, agora nem me convidam mais... 

 

NATÁLIA: Agora já se expandiu. 

 

PRISCILLA: Se expandiu rs. 

 

ORÁVIO: Ninguém precisa me convidar, não, o importante foi o início. Agora eu provo que 

as coisas foram assim. No primeiro encontro foi com luz de automóvel, só tem um filme. No 

segundo você já tem pesquisador da UFF, da UENF, vem gente de Viçosa... gente da UENF, 

do IFF, então já têm os pesquisadores, já estavam lá atrás exatamente desse material 

antropológico de alta relevância, lá pra história, não só de Campos dos Goytacazes, mas da 

região de modo geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


