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RESUMO 

 

O seguinte trabalho pretende investigar, através da Semiótica da Cultura unida 

aos estudos críticos-literários da MPB, a intersemiose no samba, mais precisamente, o 

diálogo intersemiótico entre dois sistemas de linguagens distintas - a poesia da canção 

de samba (linguagem verbal) e a dança samba de salão (linguagem não-verbal) -, a 

partir de uma análise sincrônica envolvendo três coreografias mediadas pelas canções: 

“Deixa isso pra lá” (Alberto Paz e Edson Meneses) por João Sabiá (2007), “Aquele 

Abraço” (Gilberto Gil, 2000) e “Pilotando o Bonde da Excursão” (Marcelo D2, 2004). 

Tal investigação partirá de como esta dança, compreendida como um sistema 

modelizante de 2º grau (bem como a poesia), com codificação própria e possibilidades 

combinatórias inesgotáveis, poderá, numa representação coreográfica, não apenas 

reproduzir o sistema poético da canção, mas modelizar, em seu próprio sistema, novas 

percepções e significações em diálogo com o da canção. E, desta forma, contribuir para 

um enriquecimento mútuo entre os sistemas de signos envolvidos, gerando uma 

dinâmica transformadora entre linguagens que definem o caráter inventivo da cultura no 

samba. 

 

Palavras-chave: sistema modelizante; diálogo intersemiótico; poesia da canção de 

samba; samba de salão. 
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ABSTRACT 

 

The following work intends to investigate, through the Semiotics of Culture, united to 

literary-critical studies of MPB, the intersemiosis in the samba, more precisely, the 

inter-semiotic dialogue between two systems of distinct languages - the poetry of samba 

song (verbal language), and the samba ballroom (non-verbal language) -, from a 

synchronic analysis involving three choreographies mediated by the songs: “Deixe Isso 

pra Lá” (Alberto Paz and Edson Meneses) by João Sabiá (2007), “Aquele Abraço” 

(Gilberto Gil, 2000) and “Pilotando o Bonde da Excursão” (Marcelo D2, 2004). Such 

investigation will go of how this dance, understood as a modeling system of second-

degree (as well as the poetry), with an own code and endless combinatorial possibilities 

will can, in a choreographic representation, not just replicate the poetic system of the 

song, but modeled, in his own system, new insights and meanings in dialogue with the 

song. And, this way, contributing to mutual enrichment between the sign systems 

involved, creating a dynamic for change among languages that define the inventive 

character of culture in the samba.  

 

Keywords: modeling systems; inter-semiotic dialogue, poetry of song samba, samba 

ballroom. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse nesta pesquisa surgiu por uma inquietação particular de experiência 

com a dança de salão (praticada há cinco anos), com as teorias que envolvem a 

Semiótica da Cultura de extração russa e com os estudos literários sobre poesia da 

canção e literatura de performance da Música Popular Brasileira, ), na busca pela 

compreensão de como estas áreas projetariam a interligação de sistemas de linguagem 

que integram o texto cultural do samba: a poesia da canção e o samba de salão (samba 

de gafieira). Assim, o seguinte trabalho visa propor uma organização dos meios capazes 

de estabelecer filtros tradutórios para a investigação destes sistemas que se apresentam 

como modelizações do samba, proporcionando aberturas para que a dança samba de 

gafieira possa ter seu devido reconhecimento dentro dos estudos semióticos, como mais 

um dos sistemas de linguagem formador-transformador da cultura. 

O desenrolar teórico, desenvolvido no nosso primeiro capítulo ("Semiótica da 

Cultura e os Textos Culturais do Samba") buscou os estudos semióticos a partir das 

primeiras investigações feitas pela Escola de Tártu-Moscou (Rússia). Ao perceber que 

um sistema de linguagem (conjunto de signos), ainda que distinto, não se fecha em si, 

precisa estar em uma correlação com outros sistemas de linguagem para gerar cultura, 

os estudiosos russos passaram a compreender a cultura como “processamento de 

informações” (MACHADO, 2003, p.33), lançando-se à investigação sobre o 

comportamento e as relações entre os vários sistemas de signos da cultura, através de 

um “caráter transdiciplinar”. Diante de tais investigações, podemos então fundamentar o 

sistema de signos da dança samba de gafieira como um produto da transformação da 

informação em linguagem, que assim como o sistema poético, parte do modelo natural 

da língua, mas se diferencia desta pelas possibilidades distintas de codificação, 

iniciando as investigações de como esta dança poderá interagir com outros sistemas de 

signos, mais precisamente com os sistemas poéticos e musicais da canção de samba, a 

ponto de contribuir para um processo dinâmico, gerador de novos textos culturais. 

Para tanto, o primeiro tópico do nosso primeiro capítulo ("A Tradução da 

Tradição do samba na contemporaneidade") nos direciona a um breve recorte histórico, 

do encontro da poesia com a Música Popular Brasileira, por intermédio dos principais 
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movimentos artístico-musicais (Bossa Nova e os movimentos musicais posteriores – a 

Canção de Protesto e a Tropicália) que proporcionaram à arte da palavra uma 

importante aliada da MPB. A canção popular ganha, então, status de obra de arte, 

reconhecendo no samba um significativo mediador do caráter poeticamente expressivo e 

inventivo do cotidiano brasileiro, contribuindo para a renovação deste ritmo por meio de 

estudos críticos-literários da contemporaneidade, a exemplo dos “elementos para análise 

da canção popular” e a “dicção do cancionista” de Luiz Tatit (1997), que ressaltam a 

interdependência entre a melodia e a letra de música, bem como o gesto entoativo do 

cantor, e a “Poesia da Canção” e “Literatura de Performance” de Charles Perrone (2008) 

que possibilitam tratar um texto musical como uma unidade literária em meio à “relação 

dinâmica de significados verbais, modelos sonoros, efeitos linguísticos e ritmo”. 

(PERRONE, 2008, p.24).  

Desta forma, a "Tradução da Tradição" será compreendida como um processo de 

intervenção da semiótica da cultura que, segundo Irene Machado (2003), é fazer com 

que a herança tradicional funcione “como um programa de ação, de intervenção e de 

experimentação”, ou seja, como uma tradução, fazendo com que “o novo sistema se 

torne tributário de outros, que não foram, assim, destruídos, mas codificados” 

(MACHADO, 2003, p.31) na tentativa de compreender como os estudos de poesia da 

canção popular, particularmente em canções de samba, poderão ampliar suas dimensões 

ao serem analisadas como uma unidade que interage sistemas de linguagens verbais e 

não-verbais a partir de coreografias de samba de gafieira, revelando o samba como mais 

uma cultura que necessita “[...] ser traduzida em alguma forma de comportamento 

graças ao qual é possível alcançar as relações entre os diferentes sistemas. [...]” (idem, 

ibidem). 

No segundo tópico do nosso primeiro capítulo ("Poesia e samba de gafieira: 

modelizações do samba"), partimos da compreensão do conceito de modelização pela 

semiótica da cultura, para associarmos a poesia e a dança como sistemas de linguagem 

que se constituem a partir do modelo da língua natural, sem níveis de hierarquia. Para 

fundamentar esta questão, foram ressaltados estudos do teórico russo Roman Jakobson 

por Irene Machado (2007) a respeito da arbitrariedade do signo, para quem “[...] nem a 

língua é manifestação isolada, nem o signo é representação arbitrária, ainda que seja 

convencional. [...] o signo linguístico ou não, só pode ser observado no processo da 
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relação dinâmica da semiose” (MACHADO, 2007, p.41), e ainda o estudo feito por 

Jakobson (1971) a respeito da “função poética”, para então percebermos que apesar do 

alto grau de complexidade do sistema poético mediante seleção e combinação de signos 

(palavras), ele estará sempre aberto a outros sistemas, considerando que nenhum código 

dá conta da linguagem em sua totalidade. Neste sentido introduzimos o samba de 

gafieira em seu contexto histórico-cultural e rítmico, apresentando um “caráter 

multidimensional” de gêneros que envolvem sua análise “[...] dança, jogo, música, luta, 

ritual, teatro, [...]” (ZENICOLA, 2005, p. 13) e uma cadência peculiar em sua 

performance – a “ginga”, “[...] que mantém o acesso permanente ao novo [...] do que 

historicamente tem sido construído. [...]” (idem, p. 12) que “mostra em imagens 

corporais novas possibilidades: é performar presentificando comportamentos ainda não 

instaurados, num desafio as hierarquias dominantes”. (idem, ibidem), para então 

podermos ressaltá-lo como um sistema também constituído por meio de seleção e 

combinação de signos ainda que distintos dos signos que formam o sistema poético, 

mas que em diálogo com a poesia da canção poderá ser observado em possibilidades de 

relações dinâmicas dentro da semiose.  

No terceiro e último tópico da nossa fundamentação teórica ("Da canção ao 

salão: intersemioses aplicadas ao samba"), buscamos argumentar as possibilidades do 

sistema da dança samba de gafieira ser investigado pelos estudos semióticos da cultura 

a partir de suas três funções básicas: a “função comunicativa”, seguida da transmissão 

de significados; a “função formadora de sentido” e a “função de ser memória da 

cultura”. Através da primeira função investigaremos o processo de sistematização desta 

dança por meio de trabalhos sobre a codificação e padronização de seus passos 

(PERNA, 2001), para que esta consiga gerar a transmissão de significados fundamental 

para que possamos analisá-la dentro da segunda função dos estudos semióticos – a 

função de gerar novos textos culturais, buscando na formação do samba de gafieira se a 

combinação de seus signos é capaz de gerar novas maneiras de perceber o que de 

antemão já é transmitido pelas canções, sustentando a não-arbitrariedade do signo 

(JAKOBSON, 1971), por meio de combinações e de “variações” em seu próprio 

sistema e ainda pela formação de novos signos, sendo possível devido à própria 

estrutura rítmica do samba, constituída de compasso binário, mas que revela uma 

singularidade que abre caminhos para um nível de complexidade maior que os demais 
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ritmos binários, por meio da síncope e do contratempo. A síncope é percebida em uma 

canção de samba quando vários instrumentos ficam “bambeando”, se “enviesando” 

sobre a linha melódica que continua marcando os dois tempos por intermédio de um 

único instrumento. Isto antecipa um pouco nossa explicação sobre o ritmo de samba ser 

considerado “música de bambas” e como este “bambear” é captado e significativo para 

a intersemiose com a “ginga” corporificada no samba de gafieira, fundamentando assim 

a escolha destes termos para o título de nossa dissertação.  

A partir de então, buscamos pensar o texto do samba como um “objeto 

transdiciplinar” (ARÁN, apud MACHADO, 2007), dando base para associá-lo à 

terceira e última função da investigação semiótica – a função de ser memória da cultura. 

Para este fim, o texto da cultura necessita estar contextualizado em uma hierarquia 

dinâmica de diferentes códigos culturais. Para tanto, buscamos uma interação do samba 

de gafieira com a canção de samba a fim de que uma recodificação deste ritmo abra 

valorosos caminhos de sintonia com as transformações músico–poéticas que se 

firmaram na canção brasileira por influência do movimento da Tropicália (fins dos anos 

60) cuja inspiração criativa partiu dos ideais antropofágicos do poeta Oswald de 

Andrade (década de 20), que defende a “deglutição” de culturas estrangeiras, sem 

preconceitos, visando ao melhor delas para a criação de algo autenticamente brasileiro, 

proporcionando-nos a investigação do samba de gafieira em meio a este movimento 

revolucionário da MPB e dando oportunidade à criação de consideráveis trabalhos que 

envolvam o samba com combinatórias de ritmos do rock e do rap norte-americanos, 

sem, contudo, perder a sua essência singular, a “ginga” compreendida como uma 

“cultura irônica do corpo” (SODRÉ apud ZENICOLA, 2005). 

Neste intuito, os três capítulos posteriores de nossa dissertação abordaram 

respectivamente a análise de três canções de samba com influência dos ritmos rock e rap 

norte-americanos, por intermédio de coreografias em samba de gafieira: Deixa Isso pra 

lá, de Alberto Paz e Edson Meneses (1964) interpretado por João Sabiá (2007) e com 

coreografia do grupo de dança da Academia Jaime Arôxa – RJ (2007); Aquele Abraço, 

de Gilberto Gil (2000) com coreografia de Everaldo Lins e Sulema Tavares – PE (2008) 

e Pilotando o Bonde da Excursão de Marcelo D2 (2004) com coreografia de Rodrigo 

Marques e Carol Vilanova – Academia Carlinhos de Jesus – RJ (2007). Primeiramente 

fizemos uma contextualização sócio-histórica e artística de cada uma das canções para 
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então construir as possibilidades tradutórias do sistema da canção ao samba de gafieira. 

A análise dos dados literários, musicais e coreográficos do corpus escolhido foi feita de 

acordo com os termos das teorias pertinentes a cada um dos sistemas envolvidos. Tal 

processo foi beneficiado por recursos digitais, no qual canção e sequências de 

movimentos foram reunidas pelas coreografias previamente gravadas em vídeos e 

registradas em DVD-ROM, para que fosse possível construir o diálogo intersemiótico 

da “unidade” entre os sistemas de poesia da canção e a dança de salão no samba, 

sugerindo ainda outras perspectivas de relações entre estes sistemas na tentativa de 

compreender como movimentos verbovocovisuais e musicais poderão intensificar um 

envolvimento consciente com a cultura do samba ao relacionarem-se às combinatórias 

dos movimentos corporais do samba de gafieira. 
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CAPÍTULO I 

SEMIÓTICA DA CULTURA E OS TEXTOS CULTURAIS DO SAMBA 

 

Os estudos semióticos da cultura foram desenvolvidos nos anos 60, na Rússia, a 

partir de centros de investigação poética e linguística do eixo Moscou-Petersburgo, dos 

quais surgiram vínculos com as demais artes e ciências, através de um espaço de 

discussão entre pesquisadores de tais áreas, denominado Escola de Tártu-Moscou 

(ETM), na Universidade de Tártu, Estônia. A preocupação girava em torno da 

compreensão de linguagem como vários códigos culturais formados a partir de sistemas 

de signos distintos, e que desta maneira, não se poderia mais generalizar, em uma 

mesma codificação, a combinatória de diferentes sistemas que constituem a cultura, 

fazendo com que tais estudos ganhassem outros rumos além do campo linguístico.  

Assim, ao perceber que os sistemas de signos são um conjunto de códigos que se 

manifestam como linguagem, os estudiosos compreenderam a língua natural como a 

forma, por excelência, de um sistema de signos (palavras) que constrói a linguagem. 

Contudo, ela não é a única. Segundo, Irene Machado, especialista na área dos estudos da 

semiótica da cultura de extração russa, em seu livro Escola de Semiótica: a Experiência 

de Tártu-Moscou para o estudo da Cultura (2003), as primeiras considerações 

formuladas na ETM em torno dos diferentes sistemas de linguagens que constituem a 

cultura, foram a de perceber que um sistema de linguagem, apesar de distinto, não se 

fecha em si, precisa estar em uma correlação com outros sistemas para gerar cultura. 

Para um dos pesquisadores mais influentes da ETM, Iuri Lótman (1978) “linguagem é 

todo sistema organizado dotado de estrutura, isto é, de possibilidades combinatórias. 

Toda estrutura apresenta, assim, uma hierarquia, colocando em ênfase umas 

possibilidades e não outras”. (in www.usp.br/semiosphera, p.10). Neste sentido, o texto 

vive sobre as fronteiras dos muitos sistemas de signos que o constituem e ao tomar 

consciência de algum objeto como texto, supõe-se que ele esteja codificado de alguma 

maneira. E reconstruir tal codificação tornou-se o desafio dos estudos semióticos que 

tomam a própria cultura como um grande texto. A Cultura, enquanto sistemas de signos 

conjugados numa determinada hierarquia (LÓTMAN, 1978), é, desta maneira, “[...] um 

gerador de estruturalidade: cria à volta do homem uma sociosfera que, da mesma 
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maneira da biosfera, torna-se possível a vida, não orgânica, é óbvio, mas de relação”. 

(LÓTMAN & USPÊNSKI apud MACHADO, 2003, p.39). 

Para que exista cultura, então, é necessário que todo texto esteja codificado 

minimamente duas vezes: primeiro, pelo código que apreende a informação e a 

transforma num conjunto organizado de signos; segundo, pelo contexto historicamente 

já codificado da cultura. Entretanto, não se deve confundir cultura com sociedade. Nos 

estudos semióticos, “cultura significa processamento de informações e 

consequentemente, organização em algum sistema de signos, ou de códigos culturais” 

(MACHADO, 2003, p. 33), e com isso os estudos desenvolvidos pela ETM avançam 

para um caráter transdisciplinar, ao se relacionarem com diferentes estudos de caráter 

científico: Teoria Literária – a literatura como sistemas de signos que se interagem por 

“literariedade” (Jakobson) e “procedimento” (Chklóvski); Linguística Estrutural – a 

estruturalidade das linguagens a partir da relação significante/significado para 

compreender linguagens que não se estruturam linguisticamente; Semiótica – teoria dos 

signos que compreendem as relações de um sistema a outro nas Ciências Humanas; 

Crítica da Arte – os diálogos entre as linguagens da arte (manifestações culturais) com 

as demais linguagens científicas; Cibernética – os sistemas de signos compreendidos 

como “invariáveis dentro de variáveis” (MACHADO, 2003, p. 57); Teoria da 

Informação e da Comunicação – o processo comunicativo como troca interativa de 

códigos, dando ênfase ao processo de recodificação de um sistema de signos a outro; 

etc. 

 Todo esse caráter transdisciplinar contribuiu para que os estudos semióticos de 

extração russa não se tornassem uma teoria geral dos signos, como fez Charles Sanders 

Peirce (apesar de que esta teoria serviu como importante legado para os 

questionamentos em torno da arbitrariedade do signo linguístico para os estudos 

semióticos da cultura) e nem uma teoria das significações, como Julien Algirdas 

Greimas. Desta maneira, a Semiótica da Cultura, “não tendo de teorizar sobre os signos, 

lança-se na investigação sobre o comportamento e, consequentemente, sobre as relações 

entre os sistemas de signos da cultura.” (idem, ibidem 2003, p. 142).  Tal investigação 

resultou no que Machado considera como competência semiótica: 
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Estou chamando de competência semiótica a capacidade de 
compreender os sistemas semióticos como produtos da culturalização, 
isto é, como resultado da transformação da informação em linguagem 
e, consequentemente, em sistema da cultura (MACHADO, 2003, p. 
142). 

 

A competência semiótica da qual fala Irene Machado, é de fundamental 

importância para a investigação semiótica, pois esta analisa tais sistemas e os diferencia 

dos sistemas naturais a partir de suas possibilidades de codificação, para então 

compreender as interrelações de um sistema de signos a outro, sendo por isso um 

processo inconcluso e dinâmico, sempre gerador de novos textos. Segundo Lótman, que 

entende a cultura como um processo de diferentes textos em interação,  

 

os sentidos na memória da cultura não são conservados, mas sim 
fermentados. Os textos que formam a memória comum de uma 
coletividade cultural não só servem de meio de deciframento dos 
textos que circulam no corte sincrônico-contemporâneo da cultura, 
como também geram novos textos. (LOTMAN, 1994, p. 226). 

 

Daí a noção de cultura como “logos que cresce por si mesmo” (idem, 1994), permitindo 

um novo olhar a cada nova leitura, e que poderá ser investigada através de sistemas de 

signos como a música, a poesia e a dança em canções de samba, cuja interação entre 

estes sistemas, ainda que em suas particularidades, possa contribuir para um 

enriquecimento artístico no samba e gerar uma dinâmica transformadora nos textos da 

cultura.  

Tudo isso se torna viável porque os próprios estudos semióticos que serão aqui 

aplicados, nos habilitarão a perceber as interinfluências e intercâmbios de recursos que 

um sistema de signos pode estabelecer com outros e com ele mesmo, moldando assim 

um texto da cultura e, desta forma, faz da Semiótica da Cultura não um processo 

dialético, e sim um processo inconcluso e dinâmico de relação centro/periferia, geradora 

de informação e formação da memória “não hereditária”. 
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1.1. A Tradução da Tradição do samba na contemporaneidade 

 

Primeiramente, um breve percurso será aqui abordado para situar melhor o 

encontro da poesia com a música popular brasileira. Historicamente, a canção popular 

ganha o status de MPB (Música Popular Brasileira) com o Movimento da Bossa Nova 

(final da década de 50 e início da década de 60). Começando a conquistar espaços por 

intermédio dos movimentos musicais posteriores (canção de protesto e o tropicalismo), 

apresentados por emissoras de rádio e televisão (década de 60 para 70), a MPB tornou-

se uma excelente mediadora da arte poética. Muitos poetas começaram a pensar em tais 

veículos como uma alternativa, bem mais acessível que o livro, para a divulgação de 

seus poemas. Da mesma maneira, compositores e músicos perceberam a importância de 

se fazer letras de música mais participantes, engajadas e principalmente voltadas para o 

público, tanto pelo reconhecimento artístico quanto para uma representação do sujeito 

socialmente participativo. Assim, poetas passam a escrever para composições musicais 

e músicos criam composições para poemas, até chegar a um ponto de se tornar difícil 

uma delimitação entre poesia e letra de música, fazendo de compositores verdadeiros 

poetas e, da Música Popular Brasileira, importantíssima para a arte da palavra. 

A estética musical inovadora da Bossa Nova unida à música de protesto e ao 

movimento tropicalista foi produtivamente incluída ao samba, ritmo autenticamente 

brasileiro e que caminhando junto com o surgimento e crescimento das cidades, se 

firmou como MPB de maneira poeticamente autêntica, de caráter expressivo, 

significativo e inventivo do cotidiano brasileiro, com composições e performances que 

contribuíram também para driblar a censura no período da ditadura militar, após a 

implantação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em 1968. Daí por diante, essa preocupação 

com a palavra se concretiza na música popular, tendo o samba como um de seus 

principais mediadores, seja por meio de poetas que investiram em poesias como letras 

de músicas, ou ainda pelo próprio talento do “cancionista”, que segundo Luiz Tatit, em 

seu O Cancionista: composição de canções no Brasil (1996) é aquele que não é um 

músico profissional, mas que sabe compor canções. Diante de sua afirmação, Tatit 

explica: “no mundo dos cancionistas não importa tanto o que é dito, mas a maneira de 
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dizer, e a maneira é essencialmente melódica. Sobre essa base, o que é dito torna-se, 

muitas vezes, grandioso” (TATIT, 1996, p. 9).  

Tatit ainda pontua que o samba é o ritmo que está em plena sintonia com a 

maneira de compor do cancionista por ser um dos estilos musicais que mais se aproxima 

da fala, devido aos seus compassos não seguirem a mesma cadência de outros ritmos 

binários, como o bolero e o forró, por exemplo. Seguindo este raciocínio, Tatit 

desenvolveu em seu livro Musicando a Semiótica (1998), um ensaio intitulado 

“Elementos para a análise da canção popular”, que contribui para a valorização de 

estudos teórico-literários na canção popular, e ainda, para a interdependência entre a 

melodia e a letra da canção com a presença do sujeito, fazendo-se presente em 

elementos que evidenciam expressões e sentimentos nas durações da entoação. Tais 

elementos foram denominados de passionalização, tematização e figurativização. A 

passionalização, que se constitui no prolongamento das vogais no campo melódico, 

caracterizou-se como sendo:  

 

A configuração de um estado passional de solidão, esperança, 
frustração, ciúme, decepção, indiferença etc., ou seja, de um estado 
interior, afetivo, compatibiliza-se com as tensões decorrentes da 
ampliação de frequência e duração. Como se à tensão psíquica 
correspondesse uma tensão acústica e fisiológica de sustentação de 
uma vogal pelo intérprete. O prolongamento das durações torna a 
canção necessariamente mais lenta e adequada à introspecção. [...] 
Todas as canções românticas possuem essas características próprias do 
processo de passionalização. (TATIT, 1997, p. 102). 

 

Já a tematização seria caracterizada por ataques consonantais que representam ações e 

qualidades do sujeito a partir da letra e da melodia da canção: 

 

A qualificação de uma personagem (a baiana, a mulata, o folião, o 
jovem ou o próprio narrador) ou de um objeto (o samba, a dança, o 
país etc.) é uma das principais formas de manifestação da reiteração 
na letra. A exaltação, a enumeração das ações de alguém [...] ou a 
própria construção de um tema homogêneo [...] funcionam muito bem 
como espelhamento das reincidências melódicas. [...] Reiteração da 
melodia e reiteração da letra correspondem à tematização (idem, 
ibidem, p. 102-103). 

 



20 

 

 

 

O teórico ainda esclarece que há canções de samba cuja presença do corpo como 

expressão performática atribui recursos que induzem à compreensão de que a voz que 

canta parece estar falando ao se presentificar através de diálogos. E sobre este recurso, o 

teórico traz mais um elemento. A figurativização: 

 

[...] a presença da fala também repercute na letra da canção. Todos os 
recursos utilizados para presentificar a relação eu/tu 
(enunciador/enunciatário) num aqui/agora contribuem para a 
construção do gesto oral do cancionista. Ao ouvirmos vocativos, 
imperativos, demonstrativos etc., temos a impressão mais acentuada 
de que a melodia é também uma entoação linguística e que a canção 
relata algo cujas circunstâncias são revividas a cada execução (idem, 
ibidem, p. 103). 

 

O samba é observado por Tatit, como um ritmo que consegue casar os três 

elementos para a análise da canção popular (passionalização, tematização e 

figurativização) de uma maneira que integra ainda mais a sua fundamental importância 

para os estudos de poesia na canção popular, inter-relacionados com a performance do 

“Cancionista” : 

 

A presença simultânea da tematização, da passionalização e da 
figurativização no mesmo campo sonoro e o revezamento das 
dominâncias de um processo sobre o outro constituem o projeto geral 
de dicção do cancionista. A composição, em si, já propõe uma dicção 
que pode ser transformada ou aprimorada pela interpretação do cantor, 
pelo arranjo e pela gravação. Para captarmos as dominâncias, 
precisamos estar bem familiarizados com as características específicas 
de cada um dos processos (idem, ibidem). 

 

Charles Perrone, professor e pesquisador norte-americano que desenvolveu um 

profundo estudo sobre a MPB em seu livro Letras e Letras da MPB, 2ª Edição 

Histórica (2008), arremata a importância da canção para a arte da palavra ao trazer à 

tona a afirmação do crítico literário brasileiro Augusto de Campos, no final da década 

de 60, quando este disse que o melhor da poesia brasileira estava sendo produzido por 

compositores da MPB. A música popular brasileira, então, ganha status de obra de arte, 

e as letras de sambas passaram a possuir uma maior atenção quanto à sua elaboração, 

com somatórios de experimentos e cruzamentos de linguagens especialmente ricos, 
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começando assim, a conquistar uma grande atenção por parte de críticos literários e 

analistas da cultura, surgindo vários estudos em nível superior sobre poesia e música 

popular pelos quais se formularam conceitos como o de poesia da canção e literatura 

de performance. 

A poesia da canção, como bem nos explica Charles Perrone (2008), tem origens 

históricas em comum com a “poesia destinada à leitura” e mesmo que existam 

diferenças fundamentais entre o verso escrito e o verso destinado à execução musical, 

“existem diversos modos de se tratar um texto musical como uma unidade literária” 

(PERRONE, 2008, p. 23). Esta “unidade literária” será, pois, a literatura de 

performance, imprescindível para o estudo da poesia da canção, e Perrone a enfatiza:  

 
[...] será necessário que se levem em conta as características musicais 
juntamente com os significados verbais ou funções culturais, para que 
se possa verificar a ação complementar que há entre a música e o 
texto. [...] De uma forma ideal, a letra se mistura com a melodia numa 
relação dinâmica de significados verbais, modelos sonoros, efeitos 
linguísticos e ritmo (PERRONE, 2008, p. 24). 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, o sistema poético na canção de samba está 

carregado de “tradições” que colaboram para a “tradução” em vários outros sistemas 

não-verbais, porém culturais, como por exemplo, o sistema coreográfico do samba de 

gafieira. Tal olhar seria o que Machado entende por abordagem sistêmica: 

 

[...] na abordagem sistêmica domina a tendência segundo a qual os 
modelos são interdependentes a ponto de uns serem tomados como 
programas para o comportamento e para a ação, ou, melhor, para a 
intervenção. Segundo esse ponto de vista, a cultura é informação que 
precisa ser traduzida em alguma forma de comportamento graças ao 
qual é possível alcançar as relações entre os diferentes sistemas [...] 
(MACHADO, 2003, p. 31). 

 

Neste ponto, entra a “tradução da tradição como um processo de intervenção da 

semiótica na cultura”: 

 

[...] Nesse sentido, a herança das tradições remotas funcionou como um 
programa de ação, de intervenção e de experimentação. A tradição foi, 
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assim, traduzida, fazendo com que o novo sistema se tornasse tributário 
de outros, que não foram, assim, destruídos, mas codificados. Cria-se 
uma linha de integração de sistemas [...] (idem, ibidem, p. 30-31). 

 

1.2. Poesia e samba de gafieira: modelizações do samba 

 

A partir de 1970, foram consolidadas na Rússia As Teses para uma Análise 

Semiótica da Cultura sobre os processos de tradução e transmissão de mensagens entre 

diferentes sistemas de linguagens. Para isso os semioticistas russos, tomando como base 

o texto de Iuri Lótman, Lições de Poética Estrutural, apresentado no seminário de 1964, 

criam uma disciplina teórica para este mecanismo de transmissão de mensagens. Para 

distinguir a língua natural dos sistemas de linguagem culturais, a semiótica da cultura 

formula o conceito de modelização e considera a dança, a música e ainda a poesia como 

sistemas modelizantes de segundo grau, já que todos partem de um sistema modelizante 

de primeiro grau – a própria língua: 

 

Para os semioticistas, modelizar é construir sistemas de signos a partir 
do modelo da língua natural. Contudo, cada sistema desenvolve uma 
forma peculiar de linguagem e, no processo de descodificação do 
sistema modelizante não se volta para o modelo da língua, mas para o 
sistema que a partir dela foi construído (MACHADO, 2003, p. 51). 

 

Assim sendo, podemos considerar a dança samba de gafieira, como um sistema 

de signos não-verbais, e a poesia um sistema de signos verbais. Contudo, ambos são 

sistemas modelizantes de segundo grau, pois partem do modelo da língua natural, 

podendo dialogar entre si e mediante outros sistemas, como a música, para que a partir 

desta interação possam traduzir uma determinada cultura, ou ainda, o cruzamento entre 

culturas distintas.  

A poesia, por exemplo, é um complexo sistema de signos verbais. Cada verso 

dela já contém em si o todo e não há sequer um elemento que não esteja funcionalmente 

interligado a outro por algum tipo de correspondência. Além de ser sistema, a poesia é 

uma arte, pois exige muito mais que a inspiração do poeta. Para ser uma arte como 

sistema, ela precisa ser figurada por um trabalho de seleção, uma operação intelectual 
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que consiste em traçar diagramas correlacionais com outros códigos culturais nos quais 

os termos se vinculam por similaridade, causando um efeito tautológico e imagético na 

transmissão de sua mensagem. Pode-se pensar, ainda, o próprio fazer poético enquanto 

sistema verbal que dialoga com outros sistemas verbais (prosa, contos, crônicas, textos 

científicos) e não verbais (música, dança, artes plásticas, cinema), constituindo assim 

uma identidade cultural.  

O teórico russo Roman Jakobson, “para quem a língua não existe sem as pessoas 

que a falam nem fora da relação com a cultura.” (MACHADO, 2007, p. 41), mostrou, 

em seu empenhado estudo sobre a arbitrariedade do signo linguístico, que “nem a língua 

é manifestação isolada, nem o signo é representação arbitrária, ainda que seja 

convencional. [...] o signo, linguístico ou não, só pode ser observado no processo da 

relação dinâmica da semiose.” (idem, ibidem, p. 41). Nesta condição, segundo Jakobson 

em seu livro Linguística e Comunicação (1971), mais precisamente no capítulo 

“Línguistica e Poética”, podemos reafirmar a importância da Poética estudar todas as 

funções da comunicação verbal (emotiva, referencial, poética, fática, metalingüística e 

conativa) e não apenas uma delas (a função poética), para que então seja possível 

estabelecer, com esta, uma relação de dominância entre as demais para a arte verbal, ou 

seja, para o fazer poético, mediante a projeção do eixo de seleção (paradigma) sobre o 

eixo de combinação (sintagma), “ao passo que, em todas as outras atividades verbais, 

ela funciona como um constituinte acessório, subsidiário.” (JAKOBSON, 1971, p. 128).  

As palavras desenham seu conteúdo, se coisificam e ganham significação com o 

enunciado na poesia. Esta se aproxima do indivíduo e se relaciona com outros 

enunciados na realidade. Por “[...] promover o caráter palpável dos signos, tal função 

aprofunda a dicotomia fundamental de signos e objetos.” (idem, ibidem, p. 128): 

 

 A seleção é feita em base de equivalência, semelhança e 
dessemelhança, sinonímia e antonímia, ao passo que a combinação, a 
construção da sequência, se baseia na contiguidade. A função poética 
projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção sobe o eixo de 
combinação. A equivalência é promovida à condição de recurso 
constitutivo a sequência (JAKOBSON, 1971, p. 130.) 
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É por isso que o sistema poético é uma linguagem indivisível, é forma que informa, 

devendo ser condensamente expressivo, polissêmico, possuir um grande poder de 

criação e deve estar sempre aberto a novas descobertas e a novos sistemas, pois nenhum 

código dá conta da linguagem em sua totalidade, “daí que, ao tratar da função poética, a 

Linguística não possa limitar-se ao campo da poesia.” (idem, ibidem, p. 128). 

Semelhante à poesia, a dança samba de gafieira é também um sistema 

construído por meio da seleção e combinação de signos. Porém, antes de estabelecer 

semelhanças ou mesmo diferenças entre esses dois sistemas de linguagem, é necessário 

pontuar algumas informações histórico-culturais do samba de gafieira, já que diferente 

da poesia, esta linguagem não está presente nos estudos literários. O samba de gafieira, 

enfatizado no presente trabalho, não é o samba de gafieira enquanto gênero musical 

instrumental, apesar de ter suas origens ligadas a este gênero. No Brasil, a dança de 

salão como um todo, teve o samba de gafieira como principal veiculador do estilo “a 

dois” no Rio de Janeiro, e por consequência, no país inteiro, se consolidando em 1940. 

Seu ambiente de origem foi nas gafieiras (da palavra francesa “gaffe” (gafe)) e alude 

aos salões e bares aonde a classe operária carioca festejava desde o começo do século 

XX. No Rio de Janeiro, segundo o autor Marco Antônio Perna em seu livro Samba de 

Gafieira: a História da Dança de Salão Brasileira (2005), “as principais gafieiras 

localizavam-se em sobrados nos bairros do Centro, do Catete e de Botafogo. Por 

coincidência ou não, as academias mais conhecidas, na década de 1990, ficam nesses 

bairros.” (PERNA, 2005, p. 56).  

Muniz Sodré, no capítulo “O Samba”, em seu livro Samba: o Dono do Corpo 

(2007) nos ressalta que este ritmo passa a ser o substituto do maxixe e que “não é 

exagero falar-se de experiências, de táticas, com recuos e avanços, quando se considera 

que, desde o final do século XIX, o samba já se infiltrava na sociedade branca sob os 

nomes de tango, polca, marcha etc.” (SODRÉ, 2007, p. 35-36). A dança de salão samba 

de gafieira caracteriza-se, pois, por um repertório de fortes influências de ritmos 

africanos (batuque (umbigada), lundu e maxixe), influência de menor instância de 

ritmos europeus (polca), influências de ritmos cubanos (habanera) e influência 

significativa do tango (dança originária da Espanha que posteriormente se consolidou na 

Argentina). Porém, mesmo recebendo influências de danças de salão estrangeiras, esta 

dança conserva a autenticidade em sua performance por intermédio de elementos 
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próprios de sua formação, como por exemplo, a “ginga”, pela qual argumenta a Doutora 

em teatro Denise M. Zenicola em sua Tese de Doutorado Samba de gafieira: 

performance da ginga (2005): 

 

O samba de gafieira incorporou ações de outras danças de salão; no 
entanto, manteve sua essência, a ginga. A ginga mantém, ainda, a 
possibilidade de abertura na dança por sua capacidade de improviso e 
de excepcionalidade. Nesta abertura, a ginga mantém o acesso 
permanente ao novo e á reconstrução do que historicamente tem sido 
construído (ZENICOLA, 2005, p. 12).   

  

A “ginga”, esta cadência peculiar da qual nos fala Zenicola, “mostra em imagens 

corporais novas possibilidades: é performar presentificando comportamentos ainda não 

instaurados, num desafio às hierarquias dominantes” (ZENICOLA, 2005, p. 12). Por 

essas e outras evidências podemos dizer que o samba de gafieira, pela sua capacidade 

“de ser, mostrar e fazer cultura” (idem, ibidem, p. 12), passou a ser o primeiro ritmo 

dançado a dois de autenticidade brasileira mantido vivo, e continua a se desenvolver 

através de inovações que vão ocorrendo naturalmente nas escolas de dança e nos salões 

de baile, sendo assim considerado o ritmo mais inventivo e evolutivo da dança de salão: 

 

Entendendo esta dança ou partitura corporal como uma complexa teia 
de relações entre as diferentes partes de um todo, o corpo que dança 
performa como um complexo tecido de ações no qual diferentes 
tramas se alternam, sobrepõem ou se combinam determinando, assim, 
a textura do todo de forma infinitamente complexa. [...] cada parte 
‘contém’ todas as outras e, na verdade, a visão de um mútuo 
englobamento parece ser a característica da experiência da natureza. O 
conceito de interpenetração de movimento está representado 
(ZENICOLA, 2005, p. 6). 

 

Em seu estudo sobre o samba de gafieira, Perna (2005) nos adverte ainda que as 

rodas de samba e as escolas de samba não são os ritmos adequados para se dançar esta 

dança de salão. Os ritmos mais adequados seriam aqueles que “[...] sofreram influência 

das big-bands, do choro, da bossa-nova ou da black-music, por exemplo.” (PERNA, 

2005, p. 51). Sendo assim, dançado ao som do samba-de-breque, da bossa nova ou 

samba-jazz, do pagode ou samba-pop, e dos contemporâneos samba-rock e o samba-rap, 
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o samba de gafieira conserva tradição e inovação, o clássico e contemporâneo por meio 

de sua performance multidimensional. É o que nos diz ainda Denise Mancebo Zenicola:  

 

A performance do samba de gafieira alcança, por este caráter 
multidimensional, um índice de densidade que a torna complexa 
estruturalmente, tornando difícil a separação dos gêneros envolvidos, 
para efeito de análise: dança, jogo, música, luta, ritual, teatro, 
funcionam harmonicamente por interpenetração de seus elementos 
constitutivos (ZENICOLA, 2005, p. 13). 

 

Tal complexidade e inovações estético-culturais são perceptíveis atualmente em 

estudos sobre o samba de gafieira, por este ser “uma dança que está em constante 

evolução” (PERNA, 2005, p. 10), por possuir uma oscilação corporal peculiar que a 

diferencia das demais danças populares - a “ginga” - “presente na forma interpretativa 

dos passos e no que revela em termos de cultura, entendida como uma ‘cultura irônica 

do corpo’ [...]” (SODRÉ apud ZENICOLA, 2005, p. 10), permitindo, certa sintonia com 

as influentes transformações músico-poéticas que se firmaram nas canções brasileiras 

com o movimento tropicalista (fins dos anos 60), cuja fonte foi os manifestos 

oswaldianos dos anos 20, como bem pontuou o crítico literário Amador Ribeiro Neto, 

ao falar sobre a influência destes movimentos nos contemporâneos processos 

experimentais de criação músico-literários na MPB, em seu artigo Uma levada 

maneira: no ar, poesia e música popular, pela Revista ADUFPB - JP, (2000): 

  

[...] Seu processo de criação segue as diretrizes antropofágicas de 
Oswald de Andrade que apregoa a deglutição de toda e qualquer 
cultura, sem espécie alguma de preconceito, visando à produção de 
um objeto singular, genuíno e, por que não dizer, brasileiro. O 
Tropicalismo bebeu fartamente nas águas do saber oswaldiano. [...] O 
resultado todos nós conhecemos: um forte movimento artístico-
musical, que hoje, por exemplo, deita suas raízes sobre os nomes mais 
interessantes da MPB, das artes plásticas, do teatro, do cinema e até da 
moda (RIBEIRO NETO, 2000, p. 24). 

 

Por influência deste “movimento artístico-musical”, foi que nos fins dos anos 90 

aos anos 2000, além da canção de samba ter consolidado uma posição de prestígio no 

mercado fonográfico, compositores e intérpretes da nova geração, ousaram novas 
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combinações do samba com o rock e com o rap, em reinterpretações de canções de 

samba consagradas desde os fins da década de 60, como também continuam investindo 

em novos trabalhos, desenvolvendo um verdadeiro tratado de variedade e riquezas 

musicais, mostrando que há renovação entre os sambistas e confraternizando as músicas 

negras (brasileira e norte-americana) numa simbiose culturalmente criativa, ao trafegar 

pelos mais diversos subgêneros do samba, sem perder a qualidade e a “ginga”: 

 

Diz o musicólogo Kwabena Nkeita: “em termos africanos, referir-se à 
música através da atividade da dança é tão válido quanto escutá-la 
contemplativamente, pois quando o movimento ultrapassa a simples 
articulação da batida para chegar ao emprego de sequências ordenadas 
de movimentos corporais como na dança, intensificam-se a resposta 
adequada e o envolvimento consciente” (NKEITA apud SODRÉ, 
1998, p. 22). 

         

Influências do tropicalismo no samba também abalaram as estruturas da 

sociedade brasileira no fim do século XX ao início do século XXI, sendo simbólicas e 

esteticamente percebidas também em símbolos da cultura popular do samba - no 

“malandro”: 

 

[...] frequentadores da vida noturna da cidade em bares tradicionais, o 
malandro toca principalmente o pandeiro e o violão, além de cantar, 
compor sambas e dançar com perícia e leveza; [...] Inicialmente, o 
malandro é negro, pobre e transgressor. [...] habitante dos inúmeros 
cortiços e favela da cidade do Rio de Janeiro, [...] figura não 
confiável; [...] nem honesto, nem ladrão - é malandro [...] não aceita 
empregos mal remunerados, [...] usa navalha na barra da calça [...] 
está sempre bem vestido e perfumado e é bom amante [...] Sabe ser 
elegante e dançar um bom samba de gafieira, com muita ginga e 
molejo; um bamba, considerado extremamente perigoso [...] 
(ZENICOLA, 2005, p. 3-4). 

 

E na “mulata”: 

 

[...] dança o samba de gafieira [...] portadora de um belo corpo, 
generoso em curvas. [...] Seus movimentos no samba [...] sempre têm 
elementos da ginga, trejeitos de ombros e rebolado miudinho. [...] 
como o malandro, sua imagem está constantemente cercada de amores 
e crimes passionais. [...] rebelde às imposições da moral, amante da 
liberdade, indiferente ao bem-estar material [...] (idem, ibidem, p. 5). 
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De fato, o malandro da década de 40 frequentava os salões de dança adotando 

um estilo burguês europeu, usando a camisa listrada, calça social larga de boca estreita, 

geralmente de linho branco, sapatos bicolores, chapéu de palha e a infalível navalha. 

Nos anos 90 segue influências americanizadas da calça “jeans” e camiseta, na febre dos 

pagodes e do sambalanço. Nos anos 2000, o malandro adota o visual norte-americano 

da cultura hip hop, que segundo o compositor e intérprete Marcelo D2 em sua canção 

“Meu samba é assim”, representando a tendência do figurino do malandro “[...] a calça é 

larga/ o boné pro lado [...]” (D2, 2006) além de tênis, correntes e brincos. Como não 

podia deixar de ser, a mulata também acompanha as significantes mudanças em seu 

vestuário. Dos vestidos com plumas, paetês e sandálias de prata da década de 40, para 

mini-saias rodadas, blusas decotadas nos  anos 90, chegando ao século XXI com o estilo 

despojado das calças largas, “shorts”, “tops” e sapatilhas advindas do hip hop. Há ainda 

mudanças estéticas nessas figuras, “a mulata de hoje assume contornos musculosos: é 

alourada e tem cabelos lisos; [...] deixa de ser apenas “a nega do cabelo duro” [...] assim 

como acontece com o malandro [...] (ZENICOLA, 2005, p. 7). Em um fragmento do 

autor Gilmar Rocha, em seu artigo “Navalha não corta seda”: Estética e Performance 

no Vestuário do Malandro (2005), fica notável a importância da indumentária do samba 

para os estudos semióticos que envolvem a interação entre a poesia da canção com a 

performance dos dançarinos no samba de gafieira: 

 

A agilidade nas pernas e a habilidade nas mãos eram técnicas exigidas 
do malandro, não só durante os momentos de luta, ao contrário, 
comumente era nas rodas de samba e nas brincadeiras da capoeira, no 
jogo da pernada e do baralho que tais técnicas, somadas ao vestuário, 
permitiam a eficácia da performance do malandro. [...] Em suma, a 
roupa não está descolada do corpo do malandro, ao contrário, parece-
lhe uma ‘segunda pele’ [...] Assim, no conjunto das representações 
que se fazem do malandro, seja no teatro, na música, no cinema e 
mesmo nas representações que ele faz de si mesmo, através das 
memórias, a roupa não aparece como algo separado do corpo e/ou de 
sua identidade. A combinação dos elementos da sua indumentária – os 
tecidos de linho ou seda, as cores branca ou preta, o sapato de salto 
carrapeta ou chinelo cara-de-gato, a gravata ou o lenço no pescoço, 
chapéu de panamá ou de palha – sugerem uma variação de sentido na 
personagem (ROCHA, 2005, p. 135-137).       
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É destas premissas que algumas manifestações da linguagem do corpo, como o 

samba de gafieira, que desde os anos 40 vem acompanhando o processo de evolução 

sócio-artístico-musical do samba, podem ser realçadas também a um valor artístico, 

“quando cada indivíduo, conscientemente, reversa no interior da própria performance, a 

sua bagagem cultural e emotiva” (in www.tesionline.it/_PDF/18892/18892p.pdf). Sem 

dúvida, muitas canções de samba se revelam numa complexa estrutura músico-literária, 

e para os estudos semióticos da arte e da cultura tornam-se insuficientes se analisadas 

apenas linguisticamente, pois “[...] muitos dos procedimentos estudados pela Poética 

não se confinam à arte verbal. [...]” (JAKOBSON, 2007 p. 119). Para Irene Machado, 

 

[...] as esferas das funções poética e metalinguística apontam para 
domínios de signos não necessariamente verbais. Mudando-se o 
código, todo o conjunto seria realinhado. E é exatamente o que se 
pode verificar nas linguagens da arte, da ciência e vivenciar no 
processo de expansão das linguagens da comunicação mediada onde 
os meios (objetos no conceito de Agostinho) desempenham a função 
de signo (MACHADO, 2007, p. 66).  

 

A própria estrutura rítmico-melódica do samba, a síncope, “uma alteração 

rítmica que consiste no prolongamento do som de um tempo fraco num tempo forte 

[...]” (SODRÉ, 1998, p. 25), conhecida tanto pelos africanos (“incidência rítmica”) 

quanto pelos europeus (“incidência melódica”), está culturalmente interligada à dança, 

inicialmente aos rituais religiosos de origem africana, aos sambas de roda, às festas 

populares, e posteriormente entre casais nos salões de dança (gafieiras): 

 

[...] conserva traços do que poderia ser um mimodrama: gestos de 
mãos, paradas, aceleradas, caídas bruscas, sugestivos requebrados dos 
quadris, constituem uma espécie de significantes miméticos para um 
significado [...] que tanto pode ser a história de uma aproximação ou 
um contato quanto qualquer outro fato em que o corpo seja dominante 
(SODRÉ, 1998, p. 30).  

 

Em meio a esse “elo” do leitor /mundo – memória/informação, desses encontros 

que proporcionam uma investigação de compromisso cultural, a interação de diferentes 

sistemas de linguagem contribui não só para o sistema poético se firmar mais ainda 
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como um texto da cultura, como abre valorosos caminhos para que outros textos 

culturais possam apresentar suas contribuições. 

 

1.3. Da canção ao salão: intersemioses aplicadas ao samba 

 

Sabe-se da “exigência duma constante auto-renovação” (LÓTMAN e 

USPÊNSKI apud MACHADO, 2003, p. 38) de cada palavra, cada tom, cada 

movimento, cada silêncio, para uma informação que precisa ser transmitida no meio 

social. E podemos perceber esta “auto-renovação” também na expressão artística da 

dança: 

 

[...] A exposição do corpo na dança é uma manifestação cultural que 
reflete a sociedade na qual se forma; o corpo social doa-se, então, na 
comunicação, como uma escritura, da qual é possível uma leitura 
recíproca: a expressão facial, o comportamento e o modo de 
manifestá-lo no corpo através de determinadas formas, constituem 
uma modalidade de transmissão de informações entre indivíduos. [...] 
(in www.tesionline.it/__PDF/18892/18892p.pdf). 

 

Chances poucas de que se consiga reproduzir movimentos e sons e palavras e 

sons e movimentos e palavras – mesmo que as palavras do poeta já tenham a 

anterioridade da escritura; mesmo que os sons pré-gravados sejam sempre os mesmos; 

mesmo que algum ou outro movimento do corpo caia na trama da memória da 

corporeidade: em um determinado momento tal individualismo irá mimetizar-se, 

emaranhar-se, com as palavras-sons-movimentos. Os sistemas poesia, música e dança se 

entrelaçam:   

 

[...] Na dança pode-se talvez colher a intencionalidade originária que 
dá vida à expressão linguística, não como linguagem verbal 
estruturada, mas como ato constitutivo da comunicação significante; 
gesto, movimento primordial que rompe a treva relacional e o seu 
silêncio. Na ação da coreografia evoca, enfim, o movimento 
intencional de uma consciência encantada e se expressa a essência 
emocional dos objetos que se revelam para ela (in 
www.tesionline.it/__PDF/18892/18892p.pdf).  
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Desse modo, trazendo à tona a construção do sistema poético, no recurso do 

poeta em sua arte de transformar símbolo em ícone, a palavra em seu estado natural se 

faz a própria imagem na representação poética. A poesia utiliza-se do signo verbal (a 

língua), para então selecionar palavras (signos convencionados) criando uma 

combinação única mediante versos, sons, rimas e ritmos que se traduz por uma 

representação icônica. Sobre “O signo representativo verbal (a imagem)”, o teórico Iuri 

Lótman pontua: 

 

A arte verbal começa com as tentativas para ultrapassar a propriedade 
fundamental da palavra enquanto signo linguístico – o caráter 
condicional da ligação dos planos da expressão e do conteúdo – e para 
construir um modelo verbal artístico, como nas artes figurativas, sobre 
o princípio icônico (LÓTMAN, 1978, p. 110). 

 

Também, o corpo do dançarino, estático ou em movimento, não exala sentidos e 

significado, mas sim possibilidades provocativas de construções de sentidos e signo 

icônico, mais precisamente, por diagramas de movimentos significados: o perfume 

desses sentidos e significados não volatiza aromas, mas sim plausibilidades. Não é o 

olho que vê, não é a mão que toca, não é o ouvido que ouve: é o corpo, inteiro, que vê, 

toca e ouve com os olhos, com as mãos, com os ouvidos – “extremidades” sensíveis dos 

sentidos. O semiótico russo Iuri Lótman no capítulo “O conceito de texto” nos diz: 

 

[...] como é que um signo convencional pode assimilar funcionalmente 
a um signo representativo – é muito interessante para a literatura. [...] 
Este signo representativo secundário possuí as propriedades dos 
signos icônicos: pela sua imediata semelhança com objeto, pela sua 
evidência [...] e é por isso – ao que parece – que garante uma verdade 
e uma inteligibilidade maiores do que os signos convencionais. [...] 
(LÓTMAN, 1978, p. 111-112). 

 

É o corpo, e não os ouvidos, quem ouve a música, pois as vibrações sonoras, 

deslocamento do ar, do spiritus, imprimem suas marcas invisíveis no corpo da canção e 

do cantor e tornam-se visíveis no corpo do dançarino:  
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A dança, neste sentido, pode ser definida como movimento, no espaço 
e no tempo, de um corpo numa situação de representação, na condição 
de narrar, dizer, representar através de um sistema semiótico 
altamente comunicativo                                              

(in http://www.tesionline.it/__PDF/18892/18892p.pdf). 

 

A designação “corpoesia" deixa entrever essa talvez irremediável possibilidade, 

pois na leitura da poesia em algum suporte (papel, monitores de computador, nas 

imagens das palavras projetadas por algum dispositivo eletrônico, etc.), não se pode 

desconsiderar a ação do corpo-leitor. Na frequentação da arte há sempre um corpo 

humano como campo perceptivo, pois o corpo é o espaço-tempo privilegiado, 

insubstituível da percepção. Se o ser habita a linguagem e os dizeres acerca das 

experiências sensíveis, ele sente com os sentidos, assim como nos versos de Fernando 

Pessoa: “O que em mim sente está pensando” e nos dizeres da semioticista Irene 

Machado: 

 

[...] a identidade de uma cultura se constitui a partir do olhar do outro 
daquilo que Bakhtin chama extraposição. ‘Um sentido descobre suas 
profundidades ao encontrar e ao tangenciar outro sentido, um sentido 
alheio: entre eles se estabelece um tipo de diálogo que supera o caráter 
fechado e unilateral desses sentidos, dessas culturas. [...]’ 
(MACHADO, 2003, p. 28-29). 

 

O corpo é o espaço da ação. A corporeidade nasce no corpo e é ela mesma, o 

grau mais elevado de produção do inteligível. Nas palavras do músico e semiótico Luiz 

Tatit, “a voz articulada do intelecto converte-se em expressão do corpo que sente”. 

(TATIT, 1996, p. 15). Contudo, não é o pensamento que pensa, é o corpo quem pensa: 

corpensamento; e pensar é agir, é ação. A performance, esse ensaio vivo, é ensaio 

sobre improviso, mas também ensaio sobre o suporte, ensaios sobre as impossibilidades, 

ensaio sobre as insuficiências. Nas palavras de Martha Graham, expoente norte-

americana da modern dance nos anos trinta, 

 

a dança tem duas caras, uma é a ciência do movimento, a técnica que é 
uma ciência exata e deve ser aprendida muito cuidadosamente, e a 
outra é a distorção destes princípios, o uso desta técnica obrigada por 
uma emoção (in www.tesionline.it/__PDF/18892/18892p.pdf). 
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Poesia e dança se compreendem como sendo sistemas autônomos, assim como a 

música, porém são eventos que podem acontecer simultaneamente, sistemas que podem 

se inter-relacionarem nos sons da palavra, nos sons da música, no silêncio volitivo do 

corpo dos dançarinos. O sentido que buscaremos para esta pesquisa, a partir das 

coreografias de samba analisadas, será compreendido na percepção, pois percepção 

requer o envolvimento de um sentido com o sentido alheio, como coloca o semiótico 

russo Bakhtin em sua “noção de encontro dialógico entre culturas como forma de 

enriquecimento mútuo.” (BAKHTIN apud MACHADO, 2003, p. 28.). Assim, em suas 

autonomias, poesia, música e dança poderão dialogar entre si. Intersemioses. A poesia, 

já escrita, acabada, é modulada e alterada na leitura, sempre com novas e inéditas 

inflexões vocais: dos três sistemas modelizantes é o único que se apresenta pré-

determinado em sua escrita. Porém, as palavras não comportam e não apreendem mais – 

se é que em algum momento de nossas trajetórias existenciais comportaram e 

apreenderam todas as nuvens transientes dos significados que se renovam 

constantemente nas traduções da Cultura. Mas, como bem nos coloca Ribeiro Neto em 

seu artigo Sobre a Palavra (2008) - www.cronopios.com.br: 

  

[...] as pessoas ainda continuam misturando os canais da arte e 
valorizando a palavra como expressão suprema do pensamento, do 
saber, da cultura. [...] Amo a palavra. [...] Vivo da palavra, 
literalmente falando. [...] mas nego-me a eleger a palavra como 
depositária das melhores (senão únicas) formas de saber, fazer e 
produzir artes e verdades (RIBEIRO NETO, 2008). 

 

Por conseguinte, se entendermos o pensamento de Roman Jakobson (Linguística 

e Poética, 1971),em que a poesia é uma linguagem onde há predomínio da função 

poética e que tal função projeta o princípio da equivalência (similaridade) do eixo de 

seleção (paradigma) sobre o eixo da combinação (sintagma), e que o fenômeno poético 

se dá, basicamente, com a transformação de símbolos (palavras) em ícones (entendendo 

ícone como o signo que mantém uma relação de semelhança com o objeto), então 

podemos pensar em uma organização estrutural semelhante na dança de salão samba de 

gafieira, onde esta se utiliza de códigos, ou melhor, de conjunto de símbolos não-
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verbais selecionados (os passos de dança) e dependendo da combinação feita para uma 

determinada performance coreográfica em diálogo com a canção escolhida, poderá 

iconizar outras leituras e contribuições ao contexto da canção de samba  ou até mesmo 

indiciar (índice como o signo que existe por alguma indicação do objeto) a mensagem, 

evidenciando estilos e influências implícitos à representação. Tais “códigos” ao serem 

também selecionados e combinados em cada contexto e musicalidade, poderão ganhar 

um sentido autêntico e artístico, pois “[...] a cultura pressupõe sistemas de signos cuja 

organização reproduz comportamentos distintos daqueles considerados naturais que são, 

assim, culturalizados por algum tipo de codificação.” (MACHADO, 2003, p. 50). 

A interação entre a poesia da canção no samba e a dança (samba de gafieira) 

intermediada ainda por “um modo de significação integrador, isto é, um processo 

comunicacional onde o sentido é produzido em interação dinâmica com outros sistemas 

semióticos – gestos, cores, passos, palavras, objetos, crenças, mitos” (SODRÉ, 2007, p. 

23), acolhe a sucessão dos momentos e dos movimentos sempre com perplexidades 

individuais compartilhadas, pois, como nos diz Irene Machado em Circuitos dialógicos: 

para além da transmissão de mensagens: 

 

[...] A tipologia tradutória interlinguística, intralinguística e 
intersemiótica pode ser considerada individualmente, mas também 
uma hierarquia dinâmica interior de um único processo de tradução e 
parcialmente de todo o processo comunicativo. [...] (MACHADO, 
2007, p. 51).  

‘todos os cinco sentidos externos são dotados de funções semióticas 
na sociedade humana’(JAKOBSON apud MACHADO, 2007, p. 51). 

  

Convém, então, examinarmos como o samba pode ser dialógico a partir das 

modelizações de um sistema cultural (a poesia da canção) para outro (o samba de salão), 

através de coreografias de samba de gafieira. Para isso será preciso conhecer o processo 

de codificação desta dança. Segundo os estudos semióticos de extração russa, a cultura é 

formada através de textos que se representam em três funções básicas: a “função 

comunicativa”, seguida da transmissão de significados; a “função formadora de sentido” 

e a “função de ser memória da cultura”. 
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A “função comunicativa”, ou seja, o processo de codificação e transmissão de 

significados no samba de gafieira vem ganhando uma atenção merecida por parte dos 

profissionais da área. Tal atenção se volta para a padronização dos passos, contribuindo 

para o processo de sistematização desta dança. Segundo Perna (2001), um dos trabalhos 

sobre a padronização de passos de samba de gafieira foi desenvolvido em julho de 

2001, num encontro denominado syllabus entre alguns dos principais profissionais de 

dança de salão e seus respectivos Centros de Dança (CD) na cidade do Rio de Janeiro, e 

promovido pela Federação Estadual de Dança: 

 

Participaram das reuniões, para a votação do syllabus, Carlinhos de 
Jesus (CDCJ), Marco Antonio Perna, Rogério Mendonça (CD Jaime 
Arôxa), Dani Escudero (CDJA), Marquinhos Copacabana, Bob Cunha 
e Aurya, Dani Galper (CDCJ), Dani Aguiar, Kilve (CDCJ), Flávio 
Miguel, Bolacha, Luís Florião/Adriana, Gérson Reis, Egídio, Bruno 
Barros, Wanir Almeida, Valdeci e Marcello Moragas. As reuniões 
foram propostas por Dani Areco e Fábio Bonini que irão introduzir o 
samba de gafieira nos EUA. (PERNA, 2001, p. 144). 

 

Neste encontro os escolhidos principais passos de samba de gafieira foram 

codificados e organizados em três níveis quanto ao grau de dificuldade para execução: 

básico, intermediário e avançado. Esta sistematização do samba de gafieira está 

apresentada no site www.dancadesalão.com e no livro do autor, pelo qual descreve os 

passos e os demonstra através da execução dos próprios, por intermédio de filmagens 

com o casal de dançarinos Marcelo Borges e Elaine Pereira. Os passos ficaram assim 

organizados (ver vídeo I - www.youtube.com/watch?v=I2ko6uIo3RQ): 

 

 

 

Nível Básico: 

 
• Passo Básico - pernas juntas marcam tempo um na esquerda e tempo dois na 

direita. Vai a frente com a esquerda no tempo três e em seguida, traz a direita 

para junto da esquerda dando início novamente aos primeiros dois tempos. 

Marca o tempo três voltando com a direita atrás acompanhada da esquerda. Pode 



36 

 

 

 

ser executado girando em sentido horário, anti-horário e ainda para frente e para 

trás; 

• Saída Lateral – Ao contrário do bolero, não é o cavalheiro quem sai na lateral, e 

sim a dama; 

• Tirada ao lado – mesmo procedimento do passo Saída Lateral. O cavalheiro 

conduz a dama para o seu lado; 

• Cruzado - semelhante ao passo básico, a diferença é que em vez de pisar a frente 

e atrás no tempo três, o casal “cruza” uma perna por trás da outra, desta vez na 

lateral para ambos os lados; 

• Gancho – cavalheiro desloca a dama ao lado e volta a trazer para sua frente; 

• Balanço – consiste em um passo binário em que o casal junta e abre uma perna 

de cada vez na lateral, alternando sua distribuição de peso de um lado para 

outro; 

• Caminhada – passo com deslocamento. O cavalheiro caminha em dois tempos e 

faz uma ligeira distribuição de peso cruzando seus pés no tempo três 

(contratempo) ao mesmo tempo em que conduz a dama para cruzar a frente e 

atrás enquanto está se deslocando; 

• Esse – passo mais executado pela dama, apesar de poder ser feito também pelo 

cavalheiro. Desliza-se um pé por trás do outro, fazendo lembrar as curvas da 

letra “S”; 

• Giro da Dama – o cavalheiro conduz a dama para girar solta e em sentido anti-

horário; 

• Puladinho – com movimentos de distribuição de peso que faz lembrar pequenos 

pulos, o cavalheiro pisa atrás com a perna direita e marca os três tempos 

trocando o peso com a esquerda, em seguida inicia com a perna esquerda atrás, 

enquanto conduz a dama para fazer o mesmo, sempre com movimentos 

contrários aos da sua parceira. 

 

Nível Intermediário: 
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• Romário - o cavalheiro conduz a dama para o “gancho” e executa três 

movimentos consecutivos dentro do tempo marcado: com a perna direita, chuta à 

frente, junta à outra e por último, faz um “cruzado pausado” guiando a dama 

para fazer o mesmo (a dama chuta com a perna esticada, depois traz a perna 

dobrada cruzando-a por trás da esquerda). Enquanto um o executa, o outro dá 

passagem; 

• Tirada de Perna - o cavalheiro, com o corpo próximo ao da dama consegue se 

esquivar das pernas dela, fazendo a dama riscar o chão, pisar atrás e dar 

passagem para que juntos possam se deslocar; 

• Assalto – cavalheiro gira a dama pela cintura e esta direciona os braços para o 

alto;  

• Facão – leve agachamento em que as pernas do casal ficam entrelaçadas e semi-

flexionadas; 

• Gancho Redondo – movimento semelhante ao passo Gancho só que desta vez o 

cavalheiro desloca seu corpo e, consequentemente, o da dama em um 

movimento circular; 

• Trança – é um movimento de “vai, mas não vai” das pernas de ambos em 

sentidos contrários; 

• Tesoura – movimento da dama que dá início aos demais passos executados por 

ela. O cavalheiro também pode executá-lo, algumas vezes, junto com a dama, 

como mostra no vídeo; 

• Balão Apagado - passo herdado do maxixe. (o casal, com os corpos bem 

próximos um do outro, faz movimentos circulares no próprio eixo por meio de 

giros e requebrados); 

• Picadinho (ou Picadilho) – movimento de pequenas subidas e descidas 

executado simultaneamente pelo casal. Coloca-se um pé atrás do outro, 

marcando os três tempos, juntamente com uma torção do quadril 

(principalmente o da dama); 
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• Mestre Sala – passo ainda presente nas escolas de samba, que consiste em o 

cavalheiro girar junto com a sua dama caminhando de costas, um ao lado do 

outro e com os braços abertos, como se estivesse querendo chamar a atenção dos 

demais presentes para a sua dança e para exibir sua dama. 

Nível Avançado: 
 

• Pião – o casal gira no próprio eixo sempre dando passagem um ao outro, para 

que haja deslocamento – exige bastante atenção e equilíbrio; 

• Pica-Pau – passo executado simultaneamente pelo casal, o “pica-pau” 

caracteriza-se pelas duas batidas de ponta do pé no solo, por trás do outro pé e, 

logo após finaliza o tempo três com uma leve deslizada de uma das pernas 

esticadas na lateral, repetindo o movimento de um lado para o outro, em ambas 

as pernas, que se associam às próprias “bicadas” do pássaro Pica-Pau; 

• Escovinha – a dama é conduzida para marcar os três tempos jogando seus pés 

(direita, esquerda, direita), para frente, de maneira que as pontas rocem o chão 

num “vai e vem” semelhante ao ato de escovar; 

• Bicicleta – na maioria das vezes é um passo executado pelo cavalheiro, mas 

atualmente as damas já começam a utilizá-lo em suas performances. Exige uma 

sintonia do casal, pois para ser feito o dançarino fica caído de lado 

movimentando apenas as pernas (como pedaladas) e precisa se apoiar na 

parceira; 

• Enceradeira – geralmente feito pela dama. Com as pernas esticadas, o 

cavalheiro a conduz para deslizar em linha reta, tocando o chão. O corpo esguio 

e meio inclinado da dama remete à própria Enceradeira e também ao ato de 

utilização desse aparelho doméstico. 

 

No comentário intitulado Padronizar ou Deixar Nosso Samba Morrer (Rio de 

Janeiro, 26/01/2009), o Personal Dance Carlos Gomes de Oliveira, em seu blog 

http://www.carlosgomesdeoliveira.wordpress.com/, publicado em 30 de janeiro de 

2009, nos fala que essa padronização seria “[...] simplesmente estabelecer oficialmente, 
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por  entidade voltada a esse fim, a nomenclatura dos passos criados originalmente para 

o Samba de gafieira durante toda sua evolução.” E ainda, 

 

Com certeza como uma dança típica da cultura brasileira, o Samba 
corre o risco de perder sua identidade se não tiver sua padronização 
estabelecida e praticada por todos os profissionais, dançarinos e 
professores, que de uma forma ou outra o divulgam através de 
eventos, cursos e mídia (OLIVEIRA, 2009). 

 

Mesmo assim, não só a padronização dos passos de samba de gafieira, mas 

qualquer tentativa de sistematização de uma linguagem será incompleta, visto que a 

própria língua está em um contínuo processo de variações e transformações. Veremos 

no decorrer das análises passos de samba de gafieira que não foram adicionados ao 

conjunto do syllabus por serem classificados no encontro como acrobáticos “onde o 

dançarino tira os pés do chão” (PERNA, 2001, p. 144), apesar de que os mesmos são 

criação desta dança. Por exemplo, os passos Cabide; Cadeirinha; Parafuso, Panqueca, 

Elevador, Helicóptero, Baygon ou Baratinha, etc., e também muitos outros que não são 

aéreos e que também estão intrinsecamente ligados à formação e à evolução do samba 

de gafieira (Boneca, Pescaria, Anzol, Facão Invertido, Pulada de Cerca (ou de Corda); 

Pandeiro, Letra, Elástico (ou Ioiô), Ronaldinho, etc., ou mesmo não incluirem os que 

possuem influência norte-americana, visto que, a reunião teve o objetivo de sistematizar 

alguns passos desta dança para ser ensinada fora do Brasil, mais precisamente nos EUA 

e, colocando passos de gafieira que tiveram influência da cultura norte-americana (rock, 

hip hop), acreditaram que estariam descaracterizando a autenticidade brasileira desta 

dança.  

Entretanto, mesmo com algumas falhas, a organização do syllabus foi e continua 

sendo de fundamental importância para a investigação semiótica, pois esta analisa os 

sistemas a partir de suas possibilidades de codificação para então compreender as inter-

relações de um sistema a outro, ficando assim, mais evidente a possibilidade de 

considerarmos esta dança como um sistema comunicativo e transmissor de mensagens, 

pois já vimos que é um sistema dotado de codificação própria, aberto a variações, 

substituições e inovações, condição fundamental para que o processo de transmissão de 

significados possa assim se desencadear na segunda função imprescindível para os 



40 

 

 

 

estudos semióticos da cultura – a função de gerar novos sentidos. E por falar em 

formação de sentidos, vale ressaltar um ponto positivo no conjunto de signos 

apresentado que talvez contribua para o sistema de codificação desta dança ser 

considerado um sistema de linguagem significativo para os estudos semióticos.  

Diante da codificação e da execução dos passos desta dança, cuja modelização 

parte da língua natural (sistema modelizante de segundo grau), percebemos que a 

nomeação e a maneira de executá-los modelizam ações do cotidiano no próprio ritmo 

musical do samba e no desempenho dos dançarinos, ou seja, os passos de samba de 

gafieira se corporificam na execução de cada um, presentificando relações sociais que 

aludem a brincadeiras e passa-tempos (Boneca, Pião, Elástico, Ioiô, Cadeirinha, Pulada 

de Cerca ou de Corda, Balão Apagado, Floreiro, Puladinho, Pescaria, Balanço, etc.); 

utensílios domésticos e pessoais (Enceradeira, Escova, Tesoura, Cabide, Parafuso, 

Elevador, Baygon, Facão, Gancho, Trança, etc.); instrumentos musicais (Pandeiro); 

Transportes (Bicicleta, Helicóptero, etc.); Futebol (Romário, Ronaldinho, etc.); 

acontecimentos (Assalto) e etc. No entanto, é preciso salientar que o interesse desta 

pesquisa é justamente investigar se a combinação desses signos é capaz de gerar novas 

maneiras de perceber o que de antemão já é transmitido pelas canções, sustentando a 

não-arbitrariedade do signo. Buscar na formação do samba de gafieira significados que 

contribuam ou ainda, que valorizem os estudos que envolvem o signo verbal na canção 

popular será, ainda, como o semiótico russo Uspênski (1979) acreditou ser a análise de 

uma obra literária, um “sistema geral de representações semióticas da percepção do 

mundo. [...] sistema de correlação semiótica da experiência coletiva e individual” 

(USPÊNSKI, 1979, p. 175): 

 

Notar-se-á que no fenômeno do estranhamento, além do emprego de 
um ponto de vista incomum, há ainda um outro aspecto: o 
procedimento da forma dificultada, uma especial intensificação da 
dificuldade de percepção, a fim de excitar a atividade do perceptor e 
obrigá-lo, no processo da percepção, a viver o próprio objeto 
(USPÊNSKI, 1979, p. 165). 

 

 Isso contribui para que o samba de gafieira nos revele meios capazes de tecer 

relações com a poesia enlaçada à temática do samba, pois o dançarino exercita a 
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introspecção da semântica sensorial organizada no movimento dos corpos. O samba, por 

ser um ritmo que canta o povo, seus relacionamentos sociais, crenças e acontecimentos 

no cotidiano da vida urbana, nos proporciona uma empatia com a musicalidade e 

consequentemente com a leitura. É um ritmo que, de imediato prende, além da atenção, 

a imaginação de quem ouve, e a sua inventividade poética unida a temas populares 

revela também a importância da sua modelização na linguagem multidimensional do 

samba de gafieira. 

 

No meio natural do samba, todo instrumento podia tornar-se musical: 
pratos, pentes, latas, caixas de fósforo, chapéus etc. E a organização 
própria do ritmo não impedia a abertura do processo musical à 
participação das pessoas, isto é, não separava radicalmente as 
instâncias da produção e do consumo, permitindo a intervenção de 
elementos novos, da surpresa, no circuito da festa (SODRÉ, 2007, p. 
51 – grifo do autor). 

 

Em suma, é natural da cultura que um sistema de linguagem busque novas 

recodificações que caminhem em sintonia com as atuais tendências e transformações do 

meio, ou seja, para um texto gerar novos sentidos é necessário que esteja em contínua 

relação de dentro para fora com outros textos, e isso pode ser observado naturalmente 

no processo de “variações” dos passos da dança em questão. A variação é identificada 

quando um determinado passo de dança convencionado, ganha novas maneiras de ser 

executado, mas sem perder a essência de sua formação primária. Por exemplo, o passo 

Romário, (alude a um “passe” de futebol), demonstrado no vídeo pelo casal de 

dançarinos, foi primeiramente executado na sua forma convencional e, em seguida, o 

casal executou “variações” do mesmo passo (a dama, em vez de chutar, cruzar e entrar 

no passo Tesoura substituiu a sequência pelo passo Escovinha seguido de elevação da 

perna para trás, e ainda, executou outras variações como abrir uma perna na lateral, 

juntar à outra e cruzar no passo Tesoura, substituiu por balançados de quadril e voltou, 

por fim, ao Romário tradicional. Percebemos aqui que o passo Romário já é apresentado 

como um sistema, ou seja, por uma combinação de signos (passos) próprios da estrutura 

do samba de gafieira (gancho/chute cruzado/tesoura), modelizando-se em mais três 

diferentes combinações só na representação analisada: (gancho/escovinha/tesoura; 

gancho/abre-fecha de pernas/tesoura; gancho/balanço de quadril/tesoura). Além das 
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variações, o código do samba de gafieira também é aberto à descoberta de novos 

passos, como é o caso do Balanço, passo que vem substituindo o Passo Básico em 

alguns estilos desta dança, por abrir caminhos para a execução de movimentos mais 

ágeis, como também a Base Quebrada, passos que atendem às novas tendências dos 

sambas rápidos (o samba rap e o samba rock). Isto se torna possível devido à própria 

estrutura rítmica do samba, pois, assim como o bolero e o forró, o samba é de compasso 

binário, ou seja, seu ritmo é composto por um tempo forte seguido de um tempo fraco. 

Contudo, no samba de gafieira o primeiro tempo, o mais forte, é subdividido em dois 

tempos e o segundo, o mais fraco, permanece inteiro. Por isso que durante a execução 

de cada passo marcamos o compasso binário do samba como se, em vez de dois, fossem 

três tempos.  

O que coloca o samba em posição de destaque, em nível de complexidade 

musical comparado aos outros ritmos citados são a síncope e o contratempo, presentes 

em sua linha melódica. A síncope é percebida em uma canção de samba quando vários 

instrumentos ficam “bambeando”, se “enviesando” sobre a linha melódica que continua 

marcando os dois tempos por intermédio de um único instrumento. Por isso dizem que o 

samba é “música de bambas”. O “samba sincopado” é aquele considerado pelos 

profissionais de dança como os sambas mais tradicionais, com ritmo mais marcado, 

mais gingado. Da mesma forma que a síncope, o dançarino de samba de gafieira 

“bambeia”, “ginga” em cima desta linha melódica. O contratempo, o outro elemento 

rítmico da estrutura musical do samba que pode ser compreendido como uma resposta 

dada a cada tempo marcado do samba, ou seja, quando aparece ao som de um único 

instrumento logo após cada batida (forte e fraca), gera oportunidades ao dançarino de 

aproveitar ao máximo o tempo desse ritmo. É o que no mundo da dança chamamos de 

“samba quebrado”, estilo que atende a uma das mais recentes contribuições a esta 

dança, desenvolvida pelo professor, dançarino e coreógrafo paraibano Eduardo Moura 

por meio de observações feitas em canções de samba, atentando-se para diferentes 

combinações entre síncopes e contratempos sobre a linha melódica, em meio à 

complexas interligações com tendências musicais e instrumentais advindas do rock e do 

rap. Entre os dois tempos marcados no samba, o dançarino tem a liberdade de executar 

quatro movimentos, tornando o seu desempenho ainda mais ágil, inventivo e ao mesmo 

tempo, mais natural. À medida que “quadruplica” o número de movimentos, o 
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dançarino consegue ampliar as dimensões dos limites do seu corpo e assim chegar ao 

estado do verdadeiro sentido da malandragem do samba. Se para Tatit (2003) o grau 

alto de performance de um Cancionista é de cantar como quem fala, aqui buscamos 

semelhante nível: o de se dançar como quem anda. E nessa levada serão buscadas novas 

maneiras de reinventar tal desempenho no samba de gafieira, proporcionando não 

apenas proximidades com a organização do sistema poético, mas também com a 

formação de sentidos intersemiotizados na canção: 

 

[...] o código define a condição de linguagem de qualquer 
manifestação semiótica. Ao mesmo tempo em que se exprime como 
sistema de regras (invariantes), o código submete-se a diferentes 
situações de mensagem que introduzem mudanças no próprio sistema 
(variações). Nesta noção, predomina a oposição invariante (o que não 
muda) da variante (dinâmica). É contra tal pressuposto que o conceito 
semiótico de código se insurge (MACHADO, 2007, p. 70). 

 

Sabemos da interdependência entre melodia e letra de uma canção, ou mesmo da 

importância da oralidade na canção popular para construir significações, mas é no 

desempenho do intérprete, seja por sua voz ou pelo corpo, que o processo de formação 

de sentido de um texto da cultura proporcionará diferentes modelizações nos sistemas 

de linguagem envolvidos para a investigação do conhecimento cultural no samba, pois 

“se o ouvinte chegar a depreender o gesto entoativo da fala no “fundo” da melodia 

produzida pela voz, terá uma compreensão muito maior daquilo que sente quando ouve 

um canto”. (TATIT, 1998, p. 102) e este “gesto entoativo da fala” também deve ser 

volatizado no samba de gafieira, traduzindo-o na ginga e na quebrada do corpo do 

dançarino “malandro”, corporificando essa figura social que, 

 

usa bem seu corpo, seja na luta, na dança ou no amor. Um ser da 
fronteira social que oscila entre utopia e vida real, representa ao 
mesmo tempo os desejos e anseios populares do ‘proletário, do negro, 
do oprimido’ de ascensão social, além de alimentar fantasias coletivas 
de viver pelo e para o prazer, o ‘inimigo do batente’ (MATOS apud 
ZENICOLA, 2005, p. 4). 

 

E modeliza, desta maneira, a natureza sígnica da cultura, ao colocar diferentes processos 

em interação: “códigos, linguagens, memória, informação, ambiente, interação e 
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significação.” (www.usp.br/semiosphera, p. 5), pois “ toda informação introduzida 

numa estrutura pensante é imediatamente transformada numa forma sígnica” (idem, 

ibidem, p. 21).  

Da mesma forma que a “encenação não é a realização cênica de uma 

potencialidade textual” (PAVIS, 2008, p. 24), a representação coreográfica de uma 

canção de samba em samba de gafieira também não deve ser uma mera reprodução do 

referente texto poético ou musical. Como a encenação, esta dança também se “instaura 

como uma denegação, ‘diz sem dizer’, fala do texto graças a um sistema semiótico 

distinto que não é linguístico, mas ‘icônico’.” (idem, ibidem, p. 28). Para que esta dança 

ganhe o devido reconhecimento como um texto da cultura é preciso que o diálogo 

interativo com a canção (contexto e musicalidade) seja “como a criação de efeitos de 

sentido e contrastes entre sistemas semióticos diferentes (verbal/não-verbal, 

simbólico/icônico, por exemplo)” (idem, ibidem, p. 27) para que então seja possível 

considerá-la como um sistema modelizante capaz de gerar novos sentidos estéticos, 

novas percepções e traduções daquilo que o sistema verbal consegue transpor em sua 

análise, pois a formação de sentido deve partir da interação entre as linguagens para o 

processo gerativo do diálogo, capaz de tornar tais linguagens importantes dispositivos 

pensantes para definir o caráter do samba: 

 

O texto no texto é uma condição da cultura, onde seus sistemas 
constroem relações para explicitar os sistemas interpretativos do 
mundo por meio de linguagens especialmente elaboradas. O texto no 
texto cria a possibilidade de um texto ser codificado e, portanto, ser 
configurado como um novo texto (in www.usp.br/semiosphera, p. 4). 

 

 Neste ponto podemos pensar o samba como argumentou Pampa Olga Arán ao 

falar sobre “o texto como objeto transdisciplinar”, no ensaio intitulado “O (im) possível 

diálogo Bakhtin-Lótman para uma interpretação das culturas”, presente no livro 

Semiótica da Cultura e Semiosfera (2007), organizado pela professora Irene Machado. 

Pensar o samba como texto da cultura, como “um sistema finito, onde ingressam 

diferentes códigos e linguagens em múltiplas combinações, formando uma unidade 

textual heterogênea e dinâmica, fechada do ponto de vista formal, mas aberta quanto aos 

códigos das linguagens que a conformam.” (ARÁN, 2007, p. 148), nos faz associá-lo a 
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terceira e última função da investigação semiótica - a função de ser memória da cultura. 

Para este fim, o texto da cultura necessita estar contextualizado em uma hierarquia 

dinâmica de diferentes códigos culturais. “Do ponto de vista da modelização, trata-se de 

um processo de culturalização: o código traduzido é sempre mediação sígnica e não a 

percepção. [...] extrapolando radicalmente o campo linguístico sem, contudo, negá-lo.” 

(MACHADO, 2003, p. 156).  

O samba de gafieira, em sua interação com a canção para o processo de 

recodificação do samba, pode talvez unir duas importantes teorias para sua investigação 

no que se refere à memória: a situação da resposta dialógica (Bakhtin) com o seu caráter 

sistêmico (Lótman). Para Bakhtin, a “[...] memória complexa e conflituosa da cultura se 

aloja na palavra, em seus usos e em seus sentidos coletivos que, como já vimos, são 

sempre ideológicos e múltiplos. [...]” (apud ARÁN, 2007, p. 151), e para Lótman, a 

memória não é hereditária e é “[...] submetida a diferentes mecanismos de acabamento 

ou de destruição total ou parcial [...]” (idem, ibidem). Através do corpo dos dançarinos, 

o samba de gafieira pode tornar-se “um campo de contradições sociais e políticas, e não 

apenas instrumento da expressão corporal neutra.” (PAVIS, 2008, p. X), não apenas 

pela palavra, como defendeu Bakhtin, mas por uma bagagem social e ideológica 

também traduzida pelo corpo dos dançarinos, (passos, expressão, vestuário, gesto), que 

remete à tradição da cultura do samba, à luta étnica, à importância conquistada na 

música popular, tornando-se um dos principais símbolos da cultura brasileira. Porém 

este resgate da “memória histórica” será ressaltado nas respectivas coreografias “[...] 

não somente como recordação ou depósito, mas também como construção no presente 

do que importa recuperar. Cada época constrói sua memória com vistas ao futuro. [...]” 

(ARÁN, 2007, p. 152): 

 

[...] Tanto para Bakhtin como para Lótman a obra artística é uma 
modelização do mundo, que o primeiro define como “arquitetônica”, 
em vínculo com o estético e o político e o outro como sistema de 
modelização secundária cuja estrutura cumpre função primordial no 
tecido cultural (ARÁN, 2007, p. 153). 

 

A busca de se compreender o samba como um texto capaz de ser memória da 

cultura em meio a diferentes sistemas de códigos culturais em interação, abrindo, talvez, 
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caminhos para novas possibilidades de avaliar o grau de sua complexidade mediante um 

sistema de linguagem ainda pouco investigado no campo semiótico, nos proporcionará 

um exercício impulsionador, que além de fazer relembrar a ideia da arte ligada à 

concepção de mundo formulada por Mukaróvski (1981), como a atitude que o homem 

(de uma determinada época, nação e camada social) adota espontaneamente perante a 

realidade fazendo com que essa atitude além de representar artisticamente a realidade, 

atue sobre ela ou sobre ela reflita, poderá nos levar também à ideia do “estranhamento” 

do teórico russo Chklóvski (1973) quando defende em seu estudo A Arte como 

Procedimento que o procedimento da arte é o da singularização dos objetos, ou melhor, 

é o de transgredir a forma, aumentando a dificuldade e a duração da percepção.  

 

[...] que exige qualquer coisa do receptor, que lhe põe problemas, que 
reclama a sua atividade; e essa é, precisamente, a arte que se encontra 
em autêntica relação com aquilo que designamos por <<concepção de 
mundo>> [...] (MUKARÓVSKY, 1981, p. 307). 

 

Portanto, a seguinte pesquisa tratará de um estudo sincrônico à luz de uma 

abordagem semiótica a partir do nativo/primitivo unido aos avanços tecnológicos 

(defendidos primeiramente nos manifestos poéticos oswaldianos e “deglutidos” pelo 

Tropicalismo na MPB), que irá se revelar nas canções por meio das intervenções 

poéticas e justaposições de estilos musicais estrangeiros ao contexto popular/urbano do 

samba, abrindo oportunidades a uma possível investigação desta intersemiose ser 

traduzida por intermédio da dança de salão samba de gafieira. Três canções de samba 

serão analisadas a partir de três coreografias desta dança, interpretando as tendências da 

semiótica da cultura aplicada à contemporaneidade. O corpus analisado será os sambas:  

 

• Deixa isso pra lá, de Alberto Paz e Edson Meneses (gravado pela primeira vez 

por Jair Rodrigues no disco Vou de Samba com Você, 1964), numa interpretação 

de João Sabiá, em seu disco Pisando Leve (2007) com coreografia do grupo de 

dança da Academia Jaime Arôxa – RJ (2007); 
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• Aquele Abraço, do compositor e intérprete Gilberto Gil (gravada pela primeira 

vez no disco Gilberto Gil 1969) numa interpretação do próprio Gil no disco 

Aquele Abraço: Gilberto Gil – Disco 1 - (2000) com coreografia de Everaldo 

Lins e Sulema Tavares – PE (2008); 

 

• Pilotando o Bonde da Excursão, do compositor e intérprete Marcelo D2, 

(gravada primeiramente no disco À Procura da Batida Perfeita, 2003) numa 

interpretação feita por ele mesmo no disco Acústico MTV – Marcelo D2 (2004) 

com coreografia dos dançarinos Rodrigo Marques e Carol Vilanova pela 

Academia de dança Carlinhos de Jesus – RJ (2007).  

 

Desta forma, tais linguagens em sintonia darão oportunidade de remeter a 

performance ao estado primeiro da poesia, quando os antigos gregos conservavam  a 

integração da literatura, da música e da dança, antes mesmo da própria definição de arte. 

Por conseguinte, relembrar o estado primeiro da poesia, porém direcionado a um estudo 

impulsionador, através da compreensão de como a teoria literária e os estudos 

semióticos incorporam os estudos poéticos nas canções e nas coreografias de samba de 

salão, num espaço de trânsito entre sistemas distintos para a consolidação dos estudos 

comparados que aproximam a Literatura das outras artes. 

 



48 

 

 

 

CAPÍTULO II 

COREOGRAFIA I: DEIXE ISSO PRA LÁ – ALBERTO PAZ E EDSON 

MENESES 

 

2.1 Um “Abre Alas” na performance: da tradição do samba à black music 
 

Segundo André Diniz (2006), falando “sobre o samba dos festivais”, na segunda 

metade da década de 1960, quando a televisão deixa de ser apenas “o rádio filmado” 

(TINHORÃO apud DINIZ, 2006, p. 175), os concursos musicais apresentados em 

teatros e universidades ganham espaço na linguagem televisiva, e ampliando-se por 

meio dos festivais organizados pelas emissoras da TV Record e Globo, firmaram então 

o conceito de “Música Popular Brasileira”.  

Por intermédio destes concursos de calouros e principalmente dos festivais 

musicais televisionados, foi que entre 1960 a 1970, artistas, universitários e intelectuais 

encontraram um campo forte para combater a falta de liberdade, democracia e cidadania 

impostas pelos militares, e o ritmo do samba proporcionou uma importante contribuição 

a esses trabalhos. Intérpretes e compositores representaram dois movimentos musicais 

de contestação ao regime militar: a música de protesto, “[...] que buscava uma 

‘autenticidade’ nas raízes da cultura musical brasileira [...]” (DINIZ, 2006, p. 177) que 

entre os compositores de destaque estavam Geraldo Vandré, Chico Buarque de 

Holanda, Tom Jobim, Sérgio Ricardo, etc., e o tropicalismo, que “[...] bagunçou os 

cenários estéticos de nossa cultura [...]” (idem, ibidem) com destaque para os 

precursores Caetano Veloso e Gilberto Gil.  

Em meio a esse momento político-social e movimentos artístico-culturais estava 

o cantor paulista Jair Rodrigues de Oliveira (Igarapava, 6 de fevereiro de 1939), uma 

importante figura na divulgação do samba e que já se encontrava envolvido em 

trabalhos musicais nos fins da década de 50 para 60, cantando em bares noturnos e 

emissoras de rádio cujo resultado foi a gravação de seu primeiro disco (78rpm) O 

Samba como ele é (1962). Adquiriu popularidade com a gravação do samba “Deixe isso 

pra lá” de Alberto Paz e Edson Meneses, em seu segundo disco Vou de samba com você 

(1964), chegando a participar de vários programas de TV, e em 1965 tornou-se 
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apresentador do programa O fino da bossa junto com uma das mais famosas intérpretes 

brasileiras, a gaúcha Elis Regina (Porto Alegre, 17 de março de 1945 – 19 de janeiro de 

1982). Diante de tal popularidade, chegou a participar do II Festival Internacional da 

Rede Globo em 1966 cantando “Disparada” do compositor paraibano Geraldo Vandré 

(João Pessoa, 12 de setembro de 1935) pela qual conquistou o primeiro lugar, 

empatando com “A Banda” do cantor e compositor carioca Chico Buarque de Holanda 

(Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944) e assim, Jair teve sua carreira decolada chegando 

a possuir, até 2007, quarenta e um discos gravados, segundo informações em seu site 

oficial (www.jairrodrigues.com.br). 

Por uma maneira versátil adotada por Jair Rodrigues ao interpretar o samba 

“Deixe isso pra lá”, através de um canto falado e gesticulação de mãos, o cantor 

popularizou este samba e popularizou-se na música brasileira, chegando a ser 

considerado, primeiramente pelo vocalista, guitarrista e letrista do grupo Os Paralamas 

do Sucesso, o paraibano Herbert Vianna (João Pessoa, 4 de maio de 1961), como o “pai 

do rap”: 

 
[...] Em 1989, eu estava no festival de Montreux. Iam também os 
Paralamas do Sucesso e outros artistas brasileiros. Quando a gente 
saiu do avião e entrou no ônibus, o Herbert Vianna sentou-se ao meu 
lado e falou que o pessoal estava fazendo uma espécie de pesquisa pra 
saber de onde havia nascido o rap. Aí eles chegaram à conclusão de 
que foi minha música que deu essa inspiração. Aliás, minha música 
não, porque eu sou só o intérprete do ‘Deixa isso pra lá’. Então o 
Herbert me disse: ‘Parabéns, você é o pai do rap’. E eu falei: ‘Pai do 
rap? Eu sou pai do Jairzinho e da Luciana, o que é isso?’ (risos). Aí 
eles me explicaram. [...] É uma mistura de tudo. E tem a forma de 
falar, porque, em vez de cantar em cima do ritmo, o ritmo está aí e a 
gente fala em cima. Então, em 1964, quando eu gravei essa música, 
não tinha esse estilo em nenhum lugar do mundo. Acredito que o 
primeiro rap aconteceu aqui no Brasil. [...] (Revista RAGGA – 
abril/2009).  

 

Em meio a toda esta discursão e popularidade gerada em torno deste samba, o 

mesmo continua a se reinventar no século XXI por meio de novas interpretações, a 

exemplo da produzida pelo jovem cantor e ator João Luiz de Oliveira Cunha, o “João 

Sabiá” (Rio de Janeiro - RJ, 14 de março de 1981), gravado em seu primeiro disco 

Pisando Leve (2007). 
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2.1 Obra e Análise 

 

Deixa Isso Pra Lá 
João Sabiá 
 
Composição: Alberto Paz / Edson Meneses  
 
(instrumental) 
 
1.   Deixa que digam 
2.   Que pensem 
3.   Que falem 
4.   Deixa isso pra lá 
5.   Vem pra cá 
6.   O quê é que tem? 
7.   Eu não estou fazendo nada 
8.   Você também 
9.   Faz mal bater um papo 
10. Assim gostoso com alguém? (2X) 
 
11. Vai,vai, por mim 
12. Balanço de amor, é assim 
13. Mãozinha com mãozinha pra lá 
14. Beijinhos e beijinhos pra cá 
 
15. Vem balançar 
16. Amor é balanceio meu bem 
17. Só vai no meu balanço quem tem 
18. Carinho para dar. 
 

 

Na primeira gravação de “Deixe isso pra lá”, em 1964, Jair Rodrigues consegue 

transformar seu canto “literalmente” em um gesto, pois além de aproximá-lo à maneira 

da fala, ele conseguiu traduzir este gesto não só na voz, mas também por gesticulações 

corporais. E a própria estrutura da canção, bem como seu contexto abre caminhos para 

que sua performance tenha tornado-se produtiva. Esta gravação possui elementos 

marcantes das tradicionais canções de samba, a começar pelos instrumentos musicais 

que compõem seu arranjo: agogô, pandeiro, reco-reco e triângulo piccolo, apesar da 

presença do trompete, (influência estrangeira das big bands). Na letra da canção a 

tradição se faz presente nos versos livres, no refrão e nas rimas toantes e externas, que 

ora se apresentam emparelhadas (digam-pensem-falem/ lá-cá/ bem-tem), ora alternadas 
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(também-alguém) e ainda interpoladas (balançar-dar) além da repetição de suas estrofes. 

A primeira parte da canção, do primeiro ao décimo verso, nos chama a atenção para os 

ataques rítmicos de suas consoantes (tematização) e que vão construindo a comunicação 

do eu-lírico, do “malandro” com uma segunda pessoa, por meio de imperativos e 

perguntas (figurativização) que nos levam a entender que ele está tentando estabelecer 

um diálogo para aproximar-se de uma mulher, e que esta parece resistir a este contato. 

Para alcançar este objetivo, o eu-lírico tenta convencê-la de que será apenas um papo 

saudável, sem segundas intenções e é nesse momento que Jair ganhou liberdade para 

dialogar seu canto com o contexto, versatilizando sua performance na malandragem da 

sedução: 

 

“Jair conta que, depois do primeiro disco, começou a versatilizar o 
próximo trabalho. [...] ‘Essa música não era bem um samba. Nós os 
apelidamos de sambalanço. Era uma coisa muito diferente de tudo que 
havia na época. Não tinha no mundo inteiro aquele negócio de 
declamar a letra ao invés de cantar’, lembra. Anos depois, 
pesquisadores da origem do rap encontraram ‘Deixe isso pra lá’ e 
chegaram à conclusão de que o rap, na verdade, havia nascido no 
Brasil. ‘Com isso, graças a Deus, me consideraram o precursor do 
rap’, afirma.” (grifo nosso in 

http://www2.uol.com.br/debate/1430/cadd/cadd.htm). 

 

Nas estrofes seguintes percebemos uma interação entre os ataques consonantais 

(tematização) e o prolongamento das vogais que evidenciam o estado “malandro” da 

paquera em um tom de sedução (passionalização) unindo-se ainda numa relação eu/tu 

(figurativização) e casando os três elementos para análise da canção popular (TATIT, 

1997), já ressaltados anteriormente, cujo encontro torna-se bastante significativo neste 

samba. O “balanço de amor” aparece como mais um artifício de conquista e desta vez 

eficaz, pois o “malandro” com sua dança gingada, “balanceio” ganha a atenção da 

“mulher” e ao mesmo tempo revela sua verdadeira intenção: a de seduzi-la. 

Na interpretação de João Sabiá (2007), a canção ganha um arranjo mais 

elaborado no que se refere ao diálogo com a cultura estrangeira. Além do trompete, 

detectado na primeira versão, revela ainda um naipe de metais constituído também por 

trombones e saxs. Há presença dos instrumentos eletrônicos baixo, teclado e um 
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acompanhamento sutil de guitarra e bateria, que nos revela um estilo de samba meio 

“funkeado”. A bateria fica reproduzindo o que chamamos de convenções, que 

significam “quebradas” combinadas, juntamente com os metais. A brasilidade do samba 

nesta versão é marcada pelo instrumento pandeiro, que se faz presente em quase todo o 

arranjo e até a voz de um coro se mistura ora com a melodia, ora com a letra da canção.   

Investigaremos, então, como letra e melodia na interpretação de João Sabiá 

poderão dialogar com o sistema do samba de gafieira, a partir da coreografia executada 

pelo grupo de dança da Academia Jaime Arôxa – RJ (2007), na busca por novas 

interações semióticas para que este samba continue a modelizar-se na 

contemporaneidade.  

A coreografia escolhida para análise foi elaborada em CDG (Coreografia de 

Dança em Gráficos), ou seja, os três casais que constituem o grupo organizam-se em 

formações gráficas em determinados momentos da coreografia. Antes da canção ser 

iniciada, os casais encontram-se posicionados em um círculo, cada um em uma pose 

diferente. Ao iniciar o arranjo instrumental, executam o passo Pião de três tempos 

[00min08s] dando continuidade com a sequência Esse, Trocadilho Redondo, Pião, 

Romário, Lápis (este último passo da dança Tango) e passagem das dançarinas por 

baixo do braço de seus parceiros (proveniente da dança Salsa) [00min14s]. Em seguida, 

os casais fazem uma segunda mudança de gráfico. Em sequência livre, eles caminham 

“sensualmente” no momento em que o cantor pronuncia, quase que cantando, a frase 

“Nega, chega mais, tô precisando falar com você.” em um tom “sedutor” [00min21s], e 

executam uma performance de jazz acompanhando o ritmo do arranjo instrumental 

[00min27s]. No ritmo da percussão (bateria) e trompete, os casais, um após o outro, 

executam um enfeite que lembra as paradas (“pegadas”) da dança tango com uma súbita 

elevação das três dançarinas em sincronia e desaceleração no tempo da descida, com 

performance do jazz [00min28s]. 

Após o início instrumental, os casais fazem uma interpretação por meio de 

gestos e insinuações e não por sequências de passos do samba, ao mesmo tempo em que 

a primeira estrofe da canção é cantada (os dez primeiros versos) [00min30s]. As 

dançarinas simulam um “empurrão” em seus respectivos parceiros no momento em que 

o intérprete enfatiza a pronúncia da palavra “Deixe”, ao repetir a primeira estrofe da 
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canção, e executam uma sequência livre, distante de seus parceiros [00mim39s]. Este 

“distanciamento” nos revela outra percepção referente ao contexto da canção. Aqui a 

mulher ganha destaque, não se mostra tão passiva às cantadas do “malandro” como 

temos a impressão quando ouvimos apenas a canção. Ela incorpora o símbolo feminino 

do samba: a “mulata” com seu ar de liberdade e, é claro, de sedução, sem falar que o seu 

figurino nos dá um alto poder sugestivo, a começar pelo tom e estilo da roupa: a cor 

preta do seu vestuário revela o sentido de poder e autoridade, mistério e sensualidade, e 

a escolha por um tipo de roupa que marca por inteiro as curvas do corpo das dançarinas, 

com decote e aplicações de brilho em pontos estratégicos (busto e contorno das costas), 

sugere ainda mais o poder de liberdade, e do ar misterioso na figura da “mulata”. A cor 

preta, que também poderia sugerir ausência de luz, evidencia, ao mesmo tempo, o 

mistério e a sensualidade do universo feminino. 

Vendo por esse ângulo, o figurino feminino e a cor escolhida traduzem a malícia 

da “mulata”, que faz questão de se fazer de desentendida ou desinteressada pela 

conversa do “malandro”, e cria outro olhar, outra tradução da sugerida pela canção. Já a 

cor preta no figurino dos homens revelou-se literalmente numa escuridão e fez com que 

a figura da sedutora “mulata” ganhasse destaque. Mas esta é a intenção da dança em 

casais, onde o homem é uma moldura especialmente elaborada para evidenciar os 

encantos da mulher. O figurino adotado pela coreografia modeliza, ainda o estilo 

“funkeado” e “jazzístico” reproduzido pelo arranjo musical, pela dicção “sedutora” e 

malandra do intérprete e pelo contexto deste samba, intersemiotizando a canção e a 

dança num processo tradutor-transformador de mais uma das ricas temáticas que 

engloba a tradição do samba: a malandragem na arte da conquista. 

Logo após, os casais apresentam a sequência de Floreiro e Escovinha lateral nos 

versos décimo primeiro e décimo segundo (“Vai, vai por mim/ Balanço de amor é 

assim”) [00min48s]. O passo Escovinha Lateral, executado pelas dançarinas, destaca 

um jogo de quadris e modeliza o próprio Balanço de amor reiterado na letra. A 

dançarina dá a mão ao parceiro no décimo terceiro verso (“Mãozinha com mãozinha pra 

lá”) e executam o Gancho com enfeite da dança tango simulando o gesto de um beijo, 

para em seguida executar um cambré, (proveniente do ballet clássico), em estilo de jazz, 

no décimo quarto verso (“Beijinhos e beijinhos pra cá”) [00min54s]. O Balanço 

contínuo executado enquanto as dançarinas fazem uma variação deste com balançados 
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de quadril durante o verso “Vem balançar”, e Balanço e Giro duplo no verso seguinte 

(“Amor é balanceio, meu bem”), conseguem dialogar com a tematização em torno do 

balançar/balanceio/balanço, dando continuidade com uma sequência livre de jazz (“Só 

vai no meu balanço quem tem”) [01min00s] e Giro da dama com Tesoura aérea 

(“Carinho para dar”) [01min09s]. Este último movimento, a Tesoura aérea, conseguiu 

dialogar com o prolongamento da vogal da última palavra do verso – (“dar”).  

Os casais executam mais uma vez a estrofe inicial, desta vez em sequência livre 

de samba no pé, com presença do passo Miudinho em “Deixa que digam/ Que pensem/ 

Que falem”, depois são representadas as sequências Esse, Contratempo, Escovinha 

aberta (dama) em “Deixe isso pra lá/ Vem pra cá/ O quê é que tem?”, e Contratempo e 

Escovinha fechada em “Eu não tô fazendo nada/ você também”, que revelam um nítido 

diálogo com os ataques consonantais evidenciados pela voz do intérprete e ainda pelo 

sentido do próprio contexto. Os casais modelizam o “Deixe isso pra lá/ Vem pra cá/ O 

que é que tem?” através de um recuo que os cavalheiros provocam durante a execução 

desta sequência de passos para se aproximarem das suas respectivas damas, e traduzem 

a intenção do eu-lírico de fazer com que a mulher esqueça o que os outros podem pensar 

e então permitir sua aproximação. Mas as dançarinas ainda resistem a este contato e 

avançam, seguidas por seus parceiros, com Caminhada livre e estilo de jazz (“Faz mal 

bater um papo/ assim gostoso com alguém?”) [01min10s - 01min18s], traduzindo a 

figura da “mulata” que não se entrega fácil aos cortejos do “malandro”, mas não perde a 

oportunidade de usar o poder de seu charme, simulando uma indiferença, para que ele 

continue a cortejá-la.  

Mais uma vez, ocorre outra mudança de gráfico. Os casais agora se organizam 

em um círculo, voltados para fora. Os cavalheiros posicionam-se atrás de suas 

respectivas damas e executam um efeito de “câmera lenta – (slow motion)” com estilo 

do jazz, atualizando a informação do “bambear” no samba e da ginga do malandro ao 

interpretar o prolongamento da palavra “Deixa” produzido pelo intérprete na repetição 

do primeiro verso (“Deixa que digam/ que pensem/ que falem”) [01min19s], e 

continuam com o passo Caminhada, em casais e com giro (“Deixe isso pra lá/ Vem pra 

cá/ O que é que tem?”) [01min2s].  
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Em fila indiana, outra formação em gráfico, os casais executam o passo 

Escovinha aberta, com gestos e enfeite de jazz em “Eu não tô fazendo nada/ Você 

também” [01min24s], dialogando com os ataques rítmicos destacados pela voz do 

cantor e finalizam a estrofe com o passo Passeio [01min26s], momento em que os 

casais desfazem a fila, em um “passeio a dois”, aproximando-se da “naturalidade” de 

um caminhar para então mudarem a formação de gráfico, executando o Facão para trás 

de três tempos em “Faz mal bater um papo... humm...”. Este verso ganha uma 

performance diferente ao ser cantado por João Sabiá: o intérprete não chega a completá-

lo, dando-lhe um tom de malícia, ao emitir um som de gemido (humm...) no lugar da 

parte não cantada na letra. Este gesto também é modelizado na coreografia pelas 

dançarinas, que desaceleram o tempo do passo e executam um “charme”, meio dengoso, 

presentificando o ar malandro e sedutor que perpassa todo o contexto da canção.  

[01min28s].  

A partir de então, os casais performizam os versos “Vai, vai por mim/ Balanço 

de amor é assim”, executando os passos Escovinha, Cadeirinha e Gancho [01min29s]. 

Em “Mãozinha com mãozinha pra lá” executaram os passos Elástico, Ioiô e Giro da 

dama (este último com enfeite de salsa feito pelas dançarinas com uma das mãos) 

[01min34s] e em “Beijinhos e beijinhos pra cá... ah!” fizeram os passos Pião, Facão e 

Cabide [01min36s]. Nota-se aqui uma clara intersemiose da canção (letra e música) 

com as sequências de passos do samba de gafieira. Na primeira sequência de passos 

deste momento, ocorre um diálogo com a melodia da voz do intérprete, com os ataques 

consonantais e com os prolongamentos das vogais na canção. Na segunda sequência, os 

passos escolhidos modelizaram o contexto da canção (“Mãozinhas com mãozinhas pra 

lá”) e na terceira sequência, os passo Pião e Facão conseguiram a aproximação 

necessária para modelizar os “beijinhos e beijinhos pra cá”, em conjunto com a 

entoação do cantor, que ao finalizar este verso com um “ah!”, teve seu prolongamento 

traduzido pelo passo aéreo Cabide.  

Em seguida, os passos Pião (em Balão), Contratempo e Balão Apagado 

iconizaram o próprio balanço no contexto dos versos “Vem balançar/ Amor é balanceio, 

meu bem/ Só vai no meu balanço quem tem”. Com o verso “Carinho para dar” foram 

executados passos aéreos (jazz) e um passo próprio do samba de gafieira, a 
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Enceradeira, executado por apenas uma das dançarinas e em sincronia com o 

prolongamento da vogal da última palavra (“Carinho para dar”) [01min39s]. 

Balanço, Gancho, Recuo, Base Quebrada e variação de Base Quebrada 

iconizaram, o efeito “quebrado” reproduzido pelo cantor ao enfatizar os ataques 

rítmicos das consoantes pronunciando apenas as sílabas iniciais das palavras 

intercaladas pela conjunção integrante “que” (De... que di.../que pen.../que fa...) 

[01min49s], e durante os versos (“Deixe isso pra lá/ Vem pra cá/ O quê é que tem?/Eu 

não tô fazendo nada/ Você também”) [01min52s], os casais fizeram uma variação de 

Base Quebrada dupla, Gancho, Tesoura Invertida (ou Boneca quebrada), modelizando 

a voz e os instrumentos (destaque para a bateria) na canção. 

Outra mudança de gráfico (CDG) ocorre durante o verso (“Faz mal bater um 

papo assim gostoso com alguém?”) com Giro livre e contínuo executado pelas 

dançarinas que provocam, mais uma vez, o efeito “câmera lenta” [01min56s], e livres de 

seus parceiros, executam o passo Puladinho. (“Deixa que digam/ Que pensem/ Que 

falem”) [01min59s]. O modo que este último verso foi cantado, com um tom mais forte 

e praticamente falado, presentifica a cultura hip hop neste samba, onde já é nítido o 

diálogo que ele faz com o jazz e com o funk. Ainda livres, as dançarinas executam o 

passo Escovinha aberta (twisty), enquanto que os cavalheiros retornam e ambos 

executam o Pião por trás, Escovinha, Passagem em Escovinha, Ioiô (“Deixe isso pra lá/ 

Vem pra cá/ O quê é que tem?/ Se eu não tô fazendo nada/ Você também/ Faz mal bater 

um papo, é...”) [02min02s] – Percebemos que o diálogo com esta parte da canção se faz 

primeiramente com o contexto e depois com os ataques rítmicos das consoantes, através 

da Escovinha aberta (“Deixe isso pra lá”) e com o retorno dos cavalheiros às suas 

respectivas damas executando o passo Pião por trás (“Vem pra cá/ O quê é que tem?”), 

para então estabelecer um diálogo, evidenciado pelas dançarinas, com o arranjo 

executado pela bateria nos passos Escovinha, Passagem em Escovinha e Ioiô. 

Tirada de perna esquerda, Tirada de perna direita, Queda da dama para trás, 

Gancho (“Vai, vai por mim/ Balanço de amor é assim”) [02min10s] – iconiza o sentido 

do “balanço de amor”, que remete-nos a um efeito de delírio e surpresa por meio de um 

súbito giro causado  pela combinação dos passos selecionados. 
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Na sequência de Recuo com mãos dadas, Tornilho (salsa) e passo de tango 

(“Mãozinha com mãozinha pra lá/ Beijinhos e beijinhos pra cá”) [02min13s] e no 

conjunto de passos Gancho, Boleio (tango), Queda (tango), Pião e Pandeiro (“Vem 

balançar/ Amor é balanceio, meu bem/ Só vai no meu balanço quem tem/ Carinho para 

dar”) [02min19s], há uma alternância entre passos de samba de gafieira e passos de 

outras danças de salão: a salsa, e com presença mais marcante, o tango. O Recuo com 

mãos dadas (passo de samba de gafieira), traduz a “distância” repudiada pelo eu - lírico 

que não se satisfaz em ficar apenas de mãos dadas com a mulher, e o passo seguinte (o 

tornilho), juntamente com o Gancho de samba de gafieira ligado a mais dois passos 

com performance de tango, criam a aproximação de corpos desejada pelo eu - lírico, 

metaforizada nos “beijinhos pra cá”. Ao mesmo tempo, a execução destes passos de 

tango (o abraço com cortadas e tiradas de perna e o Boleio) também traduz a 

sensualidade proporcionada pelo momento de carícias sugeridas pelo décimo quarto, 

décimo quinto e décimo sexto versos, revelando agora um momento de entrega por 

parte da “mulata” que até então resistira à sedução do “malandro”, e que é finalizado 

por dois passos de samba, Pião e Pandeiro, sendo o Pandeiro o passo que 

intersemiotiza o arranjo instrumental no gingado e sensualidade do corpo da dançarina, 

a entonação do intérprete e ainda, o gesto do dançarino, insinuando carícias pelo corpo 

de sua parceira, dialogando com o contexto da canção. 

Por fim, segue o arranjo instrumental juntamente com um coro enquanto que os 

casais voltam ao gráfico (círculo) inicial e, girando em pares, executam o passo Pião, 

abrindo o círculo. Fazem o passo Cabide em giro e voltam ao círculo anterior. Os 

dançarinos trocam de damas e executam o Pião com uma das pernas das dançarinas 

elevadas, e então, finalizam com uma “pegada” contemporânea em forma de 

Cadeirinha, sincronicamente ao arranjo instrumental [02min29s – 02min48s]. Há neste 

momento final um ponto que contribui, consideravelmente, para entendermos a ideia da 

memória não-hereditária da qual nos fala o teórico Iuri Lótman, como transmissão e 

conservação de uma informação na cultura (MACHADO, 2003). E uma destas 

informações, que emanam da tradição do samba, pode ser percebida no momento em 

que os casais se organizaram em círculo e, executando os passos de dança, fizeram 

revezamento entre os integrantes. Esta maneira de dançar remete aos primeiros rituais 

religiosos de origem africana, aos sambas de roda, às festas populares e danças 
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folclóricas. Consciente ou inconscientemente, ao dialogar com diferentes ritmos e 

diferentes danças estrangeiras, esta coreografia conservou a memória do samba de 

maneira que informou a atualização deste samba em meio a encontros intra e 

interculturais, sem, no entanto, perder as características próprias de ser um samba 

dançado em samba de gafieira. 
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CAPÍTULO III 

COREOGRAFIA II: AQUELE ABRAÇO – GILBERTO GIL 

 

3.1. Um “Abraço” ao comodismo: o batuque do samba com a batida do rock 

 

Segundo Jairo Severiano, em seu livro Uma História da Música Popular 

Brasileira – Das origens à modernidade (2009), o compositor Caetano Emanuel Viana 

Teles Veloso (Santo Amaro da Purificação – BA – 7 de agosto de 1942), juntamente 

com o compositor Gilberto Passos Gil Moreira (Salvador - BA - 26 de junho de 1942), o 

“Gilberto Gil”, põem em prática, radicais e inusitadas tendências musicais, 

contrapondo-se a certas tendências já existentes “na música pós-bossa nova.” 

(SEVERIANO, 2009, p. 383), inaugurando, assim, o movimento que ficou conhecido 

como Tropicália ou Tropicalismo: 

 

Significando, no dizer de Caetano, “a retomada da linha evolutiva da 
tradição da música brasileira”, o Tropicalismo misturava influências 
da música pop internacional, em especial dos Beatles, com a utilização 
do instrumental eletroeletrônico; de várias vertentes de nossa música, 
inclusive do brega-popularesco; do cinema de Glauber Rocha; do 
projeto de arte ambiental de Hélio Oiticica, de onde veio o nome 
Tropicália; da antropofagia literária de Oswald de Andrade, cuja peça 
O rei da vela acabara de ser ressuscitada por José Celso Martinez 
Corrrêa; e da poesia concreta dos irmãos Campos, Augusto e Haroldo, 
e de Décio Pignatari, intelectuais que se entusiasmaram com o 
movimento, dando-lhe suporte teórico. A ideia era que o produto-
síntese de todas essas influências revolucionaria a música brasileira, 
renovando-a e tornando-a mais universal (SEVERIANO, 2009, p. 
383). 

 

Desta maneira, a breve, porém, impactante Tropicália (outubro de 1967 – 

novembro de 1968) proporcionou um significante avanço revolucionário na MPB, 

“digerindo” antropofagicamente a conversão intelectual da versatilidade poética na 

canção popular advinda da Bossa Nova, e, ampliando-a com a cultura pop-rock 

internacional e a Poesia Concreta, contextualizou uma militância política voltada a uma 

ideologia libertadora, com trabalhos de recorte/colagem de sons e imagens contrastantes 
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que revelavam um país tradicional diante do rápido desenvolvimento urbano, 

contribuindo, desta forma, para uma revolução artística e cultural de caráter universal.  

Como inauguração da inventividade deste movimento “poético-musical de 

vanguarda, universalista-popular [...]” (SEVERIANO, 2009, p. 383), foram 

apresentadas no terceiro festival da Rede Record, em 1967 as “[...] composições 

‘Alegria, Alegria’ (de Caetano) e ‘Domingo no Parque’ (de Gil) [...]” (idem, ibidem), 

gerando uma crescente onda de participação popular e ao mesmo tempo manifestações 

que reagiram contra o movimento. O Tropicalismo foi interpretado como uma ameaça à 

tradição, a moral e a política brasileira pela ditadura militar, e seus precursores foram 

forçados ao término de seus trabalhos, presos e, por fim, exilados na capital inglesa. 

Foi durante esse clima de indignação que no ano de 1969, Gilberto Gil, compôs 

“Aquele Abraço”, uma de suas maiores contribuições ao samba, segundo André Diniz, 

ao falar sobre “o samba dos festivais” em seu livro Almanaque do Samba – a história 

do samba, o que ouvir, o que ler, onde curtir (2008): 

 

[...] sua contribuição maior ao samba está realmente na música 
“Aquele Abraço”, que, com breque e outros parangolés, marcou 
definitivamente a volta do ritmo na corrente tropicalista. Chacrinha, 
Flamengo, Realengo, Portela – nessa música um Rio pitoresco é 
retratado ao lado de um grito de liberdade contra as prisões da 
ditadura [...] (DINIZ, 2008, p. 189). 

 

3.2. Obra e Análise 

Aquele Abraço 

Gilberto Gil 

 

Composição: Gilberto Gil 

Disco: Aquele Abraço – Gilberto Gil - Disco I – (2000) 

 

1.   O Rio de Janeiro 
2.   Continua lindo 
3.   O Rio de Janeiro 
4.   Continua sendo 
5.   O Rio de Janeiro 
6.   fevereiro e março ... 
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7.   Alô, alô, Realengo 
8.   Aquele Abraço! 
9.   Alô torcida do Flamengo 
10. Aquele abraço !...( 2x) 

 

(instrumental) 

 

11. Chacrinha continua 
12. Balançando a pança 
13. E buzinando a moça 
14. E comandando a massa 
15. E continua dando 
16. As ordens no terreiro 

 

17. Alô, alô, seu Chacrinha 
18. Velho guerreiro 
19. Alô, alô, Terezinha 
20. Rio de Janeiro 
21. Alô, alô, seu Chacrinha 
22. Velho palhaço 
23. Alô, alô, Terezinha 
24. Aquele Abraço! ... 

 

25. Alô moça da favela 
26. Aquele Abraço! 
27. Todo mundo da Portela 
28. Aquele Abraço! 
29. Todo mês de fevereiro 
30. Aquele passo! 
31. Alô Banda de Ipanema 
32. Aquele Abraço! ... 

 

33. Meu caminho pelo mundo 
34. Eu mesmo traço 
35. A Bahia já me deu 
36. Régua e Compasso 
37. Quem sabe de mim sou eu 
38. Aquele Abraço! 
39. Pra você que me esqueceu 
40. Aquele Abraço! 

 
41. Alô Rio de Janeiro 
42. Aquele Abraço! 
43. Todo o Povo Brasileiro 
44. Aquele Abraço! ... 

(instrumental) 
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(Repetição de toda a canção) 

 

 

A interpretação da primeira gravação de “Aquele Abraço” (GIL, 1969), traz um 

arranjo tradicionalmente marcado pela cultura do samba (violão, pandeiro, surdo, apito, 

instrumentos de percussão). A voz de Gilberto Gil ginga com o arranjo, brinca 

descontraidamente com o ritmo e ressalta o sentido malandro da canção quando 

intercala a letra com improvisos de maneira “carnavalizada”, ou seja, aparentemente 

despreocupada, mas ironicamente engajada na crítica às perseguições da ditadura militar 

no Brasil dos anos 60 e 70. Tal performance pode ser explicada tal como a cultura foi 

compreendida pelo teórico russo Bakhtin, quando o mesmo afirmou que “na cultura de 

múltiplos tons até os tons sérios soam de outro modo: sobre eles recaem os reflexos dos 

tons cômicos; eles não perdem a sua exclusividade e singularidade, são completados 

pelo aspecto do riso” (BAKHTIN, 2010, p. 370).  

Já a versão da mesma canção escolhida para a análise, do disco Aquele Abraço – 

Gilberto Gil (Disco I) – 2000, manteve o compromisso com a contextualização, a 

temática e a carnavalização deste samba através do apelo visual em aspectos do 

universo carioca, porém o compositor cria um novo efeito de movimento em seu arranjo 

instrumental, dando ênfase a um estilo mais acelerado e, neste caso, aproximou-se mais 

do compromisso musical defendido primeiramente pela tropicália, em um nítido diálogo 

com a cultura estrangeira – o rock (guitarras) e instrumentos de metal (sax) juntamente 

com instrumentos de nossa cultura afro-brasileira e urbana (pandeiro, atabaque, agogô, 

violão) e que continua, desta forma, não envolvendo a perda de autonomia de nossa 

cultura, mas sim a uma cultura “[...] aberta, em formação, não resolvida e nem 

previamente resolvida, capaz de morte e renovação, que transcende a si mesma (isto é, 

vai além de seus limites ).” (idem, ibidem, p. 370). 

A partir de então observaremos as possibilidades desta “cultura aberta” ampliar 

suas dimensões a partir da coreografia em samba de gafieira, executada pelos 

dançarinos, professores e coreógrafos pernambucanos, Everaldo Lins e Sulema Tavares 

(Recife, 2008). O arranjo instrumental inicial desta gravação de “Aquele Abraço” 

(destaque para os instrumentos violão e guitarra - [00min01s]) proporcionou um pano 
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de fundo para que a coreografia ganhasse uma abertura primeiramente “encenada” por 

outros integrantes, representando pessoas comuns, com profissões e estilos de vida 

variados (dançarinos de samba, jogadores de futebol, artistas, atletas, pessoas de estilos 

comuns e alternativos, etc.) cruzando-se no palco e revelando suas características por 

meio do gesto e do figurino. Encena o contexto da canção, a diversidade do povo 

brasileiro no cotidiano urbano, o entrecruzamento cultural e social e, principalmente, o 

apelo à liberdade de expressão. Logo em seguida, com uma variação na execução 

instrumental (o instrumento de metal sax [00min18s]), entra no palco o casal principal 

executando o passo Pião contínuo, abrindo caminho entre os demais integrantes que, 

aos poucos, vão saindo de cena.  

O casal, ao executar o passo Pião contínuo entre as demais personagens, vai 

tornando-se parte integrante desta “massa”, deste “povo”, e à medida que ganha espaço 

e exclusividade no palco, passa a evidenciar o povo e a cultura brasileira enfatizados na 

canção, presentificados nas figuras do “malandro” e da “mulata” por meio de um 

figurino que mantém o estilo simbólico destas personagens (as calças largas e sapato 

tradicional de salto “carrapeta” do dançarino e a sandália de salto-alto com vestido 

rodado da dançarina). Contudo, é notável a tradução da tradição no figurino do casal: a 

camiseta justa e com mangas curtas do dançarino traz um estilo mais contemporâneo, 

como também as cores de tons abertos e brilhantes de sua indumentária (mescla de 

laranja, vermelho e amarelo evidenciadas pela iluminação do palco) que conseguem 

modelizar o típico vestuário do malandro e da mulata intersemiotizados ao próprio 

contexto da canção, pela qual apresentam-se recortes visualmente “multicolores”, e aos 

ataques vibrantes e acelerados dos instrumentos eletrônicos (guitarras e saxs) 

evidenciados pelo arranjo musical.  

O arranjo que antecede a voz do intérprete é finalizado com um “breque” dos 

instrumentos e performizado pelo casal com o passo Cadeirinha [00min: 27s]. A partir 

de então, o paralelismo construído nos seis primeiros versos da canção, em redondilha 

menor, por meio de ataques rítmicos das consoantes (tematização) em contraste com o 

prolongamento da vogal inicial da última palavra (passionalização) no segundo e quarto 

versos (lindo; sendo), recria a beleza e a tradição da cidade do Rio de Janeiro, apesar 

das negativas transformações políticas que o Brasil estava vivenciando. Revela um Rio 

de janeiro, de “fevereiro e março...” não em sentimentalismos, mas em uma sutil ironia 
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através de um saudosismo descontraído, nos dando uma aparente expressão 

despreocupada ao envolver aspectos visuais destacados ainda pelo ritmo vibrante e 

acelerado dos instrumentos musicais. A ideia de continuidade, percebida também pelo 

uso de enjambements entre os pares dos seis primeiros versos da canção, foi 

representada na coreografia pela sequência Cadeirinha Dupla, Gancho e Tirada de 

Perna Esquerda, [00min28s] no primeiro e segundo versos (“O Rio de Janeiro/ 

Continua lindo”) – o passo Cadeirinha Dupla, executado em uma pausa dos 

instrumentos e reiterando apenas a voz do cantor, conseguiu traduzir em sua execução 

repetida o efeito de continuidade deste primeiro momento da canção. Em seguida a 

sequência Passeio em rotação com saída quebrada, Contratempo, Esse, Facão Invertido 

Lateral, Escovinha [00min32s] no terceiro e quarto versos (“O Rio de Janeiro/ Continua 

sendo”), acompanham os ataques rítmicos do instrumento guitarra, traduzidos 

principalmente durante a execução do passo Escovinha. A sequência de Base Quebrada 

e Contratempo [00min38s] representou a maneira acelerada da voz e do ritmo musical 

no quinto e sexto versos (“O Rio de Janeiro/ fevereiro e março...”). 

Na segunda parte da canção, os quatro versos seguintes se dispõem em rimas 

consoantes externas e alternadas (Realengo/Abraço/Flamengo/Abraço) sendo que a 

função fática presente nos versos primeiro e quarto (Alô, alô, [...]) completada pela 

repetição dos versos segundo e terceiro (Aquele Abraço!) nos possibilita, além de uma 

reiteração paisagística da letra por meio dos prolongamentos de vogais e os ataques 

consonantais (passionalização e tematização), também o processo de figurativização 

quando o eu-lírico se comunica com a cidade do Rio de Janeiro, chamando a atenção, 

por meio de metonímias, para as prisões (Realengo) e para o futebol brasileiro 

(Flamengo), acompanhado de um coro e repetição de toda a estrofe que lembra as 

tradicionais estruturas de canções de samba. Na coreografia foi executada 

primeiramente a sequência dos passos Cruzado em três tempos, Gancho Redondo 

Binário, Rosca e Esse em Gancho com recuo [00min38s à 00min42s] nos versos “Alô, 

alô, Realengo/ Aquele abraço/ Alô Torcida do Flamengo/ Aquele abraço”, tendo o passo 

Cruzado em três tempos performizado o primeiro verso desta sequência (Alô, Alô, 

Realengo). Durante a repetição destes quatro versos foi executada a sequência 

Contratempo binário, repetição de Cadeirinha em giros [00min43s] e uma preparação 

para Carreirinha [00min46s]. A sequência Carreirinha em Rotação [00min47s], 
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iconizou o arranjo instrumental cujo instrumento posto em destaque é o sax, finalizada 

por uma figura com enfeite de ballet clássico (passo Passé) no momento do “breque” no 

arranjo instrumental [00min49s]. 

A terceira parte da canção, constituída por seis versos, com rimas consoantes e 

emparelhadas, traz ainda a ideia de “continuidade” presente na primeira parte, e que 

aqui se repete por meio de enjambements ligando pares de versos, do recurso anafórico 

e de verbos no gerúndio destacados em três de seus versos (E buzinando a moça/ E 

comandando a massa/ E continua dando) e da aceleração dos ataques consonantais dos 

versos décimo primeiro, décimo terceiro, décimo quinto e décimo sexto, intercalados 

pelo prolongamento das vogais das últimas palavras do décimo segundo e do décimo 

quarto versos (pança/ massa), juntamente com o ritmo acelerado e predominante da 

guitarra, evidenciando o cotidiano da cidade em uma das figuras mais populares da 

televisão brasileira, o apresentador Abelardo Barbosa, o “Chacrinha”, com “seu 

inconfundível estilo tropicalista-surreal” (DINIZ, 2006, p.176) apresentava o programa 

O Cassino do Chacrinha, que “ [...] ficou mais de 30 anos no ar, revelando 

compositores e intérpretes do nosso cancioneiro. [...], ele cumpriu um enorme papel na 

divulgação do samba.” (idem, ibidem, p. 176).  

Na coreografia, aos cinquenta segundos de gravação, e durante os versos 

“Chacrinha continua/ balançando a pança”, o casal privilegiou, em sua performance, um 

diálogo apenas com o ritmo musical representado pela sequência Base Quebrada, 

Gancho com variação de Esse, Tesoura da dama com base quebrada em sintonia com o 

ritmo do instrumento guitarra e entrada de Romário quebrado. Nos dois versos 

seguintes (“E buzinando a moça/ e comandando a massa”), os dançarinos executaram 

uma variação de Puladinho Lateral com giro [00min54s], e em seguida, fecharam os 

dois últimos versos (“E continua dando/ as ordens no terreiro”) com Passeio em três 

tempos, Ronaldinho e Tesoura com recuo [00min57s]. Nesta última sequência, além de 

dialogar com os ataques rítmicos dos versos através do passo Passeio em três tempos, 

construiu um diálogo também com outra dança brasileira, o Frevo (dança popular 

pernambucana) proporcionando a interação entre culturas distintas e com a sua própria 

cultura, através de um gesto indicial revelado pela própria origem pernambucana dos 

dançarinos. 
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Na quarta parte da canção a figura de “Chacrinha” e sua popular frase “Alô, Alô 

Teresinha!” passam a representar, metonimicamente, a cultura carioca. Por meio de uma 

estrofe com oito versos livres, com rimas consoantes externas e alternadas (Chacrinha/ 

Guerreiro - Terezinha/ Rio de Janeiro - Chacrinha/ palhaço – Teresinha/ Abraço), a 

estrofe vai construindo a imagem tropicalista de Chacrinha refletindo sua importância 

no cotidiano e no meio paisagístico carioca. O arranjo musical que acompanha este 

momento da canção apresenta-se sutilmente, deixando as vozes se sobressaírem. Já na 

coreografia, a evidência nas vozes não foi trabalhada, limitando-se apenas ao ritmo 

musical através da sequência Gancho, Parede (ou Trava) e Esse Redondo [01min01s] 

nos versos décimo sétimo e décimo oitavo (“Alô, alô, seu Chacrinha/ Velho guerreiro”), 

do Gancho e condução [01min04s] nos versos décimo nono e vigésimo (“Alô, alô, 

Teresinha/ Rio de Janeiro”), da sequência Puladinho e Puladinho Lateral [01min05s] 

nos versos vigésimo primeiro e vigésimo segundo (“Alô, alô, seu Chacrinha/ Velho 

palhaço”), e do Pião Invertido com Tirada de Perna frontal e dupla [01min07s] nos 

versos vigésimo terceiro e vigésimo quarto (“Alô, alô, Teresinha/ Aquele abraço...”). 

A quinta parte da canção, formada por oito versos, com rimas consoantes e 

alternadas, caracteriza paisagisticamente o cotidiano do Rio de Janeiro. Povo, carnaval, 

música, favelas e bairros da “cidade maravilhosa” destacados no arranjo musical por um 

dos instrumentos típicos do nosso samba, o pandeiro, além de instrumentos de 

percussão como o agogô, se intercalam entre as anáforas dos versos vigésimo sexto, 

vigésimo oitavo, trigésimo e trigésimo segundo. No entanto, há entre os versos 

anafóricos uma quebra na linearidade, um “desvio” representado pelo trigésimo verso: 

em vez de continuar com “Aquele Abraço!” nos salta com “Aquele passo!”, 

aumentando o grau de percepção em relação à cultura carioca, mas precisamente, ao seu 

grandioso carnaval, que “todo mês de fevereiro” mobiliza milhares de pessoas de todas 

as idades e classes sociais, corporificando, ainda que momentaneamente, o sentido de 

“povo brasileiro”.  

Na coreografia analisada a performance do casal conseguiu captar este “desvio”. 

Começando com o Fechamento e início de Ronaldinho [01min10s] nos versos vigésimo 

quinto e vigésimo sexto (“Alô, moça da favela/ Aquele abraço!”), seguido do 

Ronaldinho alternado com Escovinha [01min15s] nos versos vigésimo sétimo e 

vigésimo oitavo (“Todo mundo da Portela/ Aquele abraço!”), traduziu em seu sistema a 
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batida constante do pandeiro e dos demais instrumentos de percussão presentes no 

arranjo musical. Nos versos vigésimo nono e trigésimo (“Todo mês de fevereiro/ 

Aquele passo!”), o casal executa o passo Pica-Pau em rotação [01min18s] e consegue 

dialogar com o trigésimo verso, posto em destaque anteriormente para a questão do 

“desvio”, e iconiza as coreografias, criadas, ensaiadas e executadas pelas Escolas de 

Samba para o carnaval do Rio de Janeiro.  

Contudo, é interessante perceber que o casal, ao utilizar o Pica-Pau, um passo 

característico do samba de gafieira, que dialoga claramente com o ato de se dançar no 

carnaval, não o executam de maneira “carnavalesca”, ou melhor, sambando ao estilo 

carioca, e sim com uma performance que remete à dança popular pernambucana, o 

frevo, executando-o entre rodopios gingados, com corpos semiflexionados e com a 

ponta dos pés para cima, diferente da maneira ereta, com pernas esticadas na lateral de 

sua forma tradicional. Podemos então dizer que há neste momento um efeito de 

estranhamento, de singularização do objeto e uma nítida modelização entre danças 

populares de uma mesma cultura, dialogando simultaneamente com o contexto e 

musicalidade da canção. E por fim, o casal executa uma variação com giro da dama para 

a entrada do passo Escovinha [01min23s] nos versos trigésimo primeiro e trigésimo 

segundo versos (“Alô banda de Ipanema/ Aquele abraço...”). Aqui o casal retoma, mais 

uma vez o diálogo com o pandeiro e o agogô, modelizando, por intermédio do passo 

Escovinha, o efeito do “chiado” produzido por estes instrumentos. 

 

A sexta parte da canção marca a renovação na MPB proposta pela Tropicália, no 

que diz respeito à autenticidade e originalidade presentes tanto em seu contexto quanto 

em sua musicalidade. Os oito versos livres desta estrofe, com rimas alternadas, nos 

revelam um eu-lírico inconformado com a arbitrariedade do regime militar (prisões e 

exílios), e defende sua liberdade de pensamento e expressão (“Meu caminho pelo 

mundo/ Eu mesmo traço/ E a Bahia já me deu/ Régua e Compasso/ Quem sabe de mim 

sou eu/ Aquele abraço/ Para você que me esqueceu/ Aquele Abraço!”). E nesta gravação 

de “Aquele Abraço” o arranjo instrumental deste momento ganhou um tom “forte” com 

presença marcante da bateria e do sax (instrumentos provenientes da cultura 

estrangeira), traduzindo toda indignação do eu-lírico em seu “grito” de liberdade. Tais 

características também foram sentidas na coreografia, representadas inicialmente pela 
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sequência de Gancho, Ronaldinho com quebrada e a Escovinha lateral com giro, 

executada pela dama [01min27s] nos versos trigésimo terceiro e trigésimo quarto (“Meu 

caminho pelo mundo/ Eu mesmo traço”) – a dama mostrou o poder de “liberdade” em 

sua dança. Fazendo uma variação do último passo Escovinha aberta em giro e 

enfeitando-a com estilo de rock (twisty) traduziu, ao mesmo tempo, o contexto e a 

sonoridade da canção. Logo após executam a saída da Escovinha aberta, Esse Redondo, 

Contratempo, Parede ou Trava, Base Quebrada [01min32s] nos versos trigésimo 

quinto e trigésimo sexto (“E a Bahia já me deu/ Régua e compasso”) - aqui o casal 

também enfeita a Base quebrada (passo muito utilizado para se dançar os sambas mais 

rápidos) com pernas lançadas para trás e ao alto, os dançarinos modelizaram por meio 

de seus movimentos tanto o “compasso” (instrumento para traçar medidas e 

circunferências), quanto o “compasso” (unidade métrica musical), reiterados na letra 

como o direcionamento e equilíbrio recebidos pelo eu-lírico de suas raízes culturais 

(Bahia).  

Em seguida executam a Base Quebrada, Esse, Queda da dama com rotação e 

Gancho [01min36s] nos versos trigésimo sétimo e trigésimo oitavo (“Quem sabe de 

mim sou eu/ Aquele abraço”) - a dançarina desta vez executa uma queda em rotação 

com pernas juntas e retas para o lado e com enfeite da dança tango, que nos lembra 

também a performance do jazz e provoca o “bambear”, o “desvio” no samba de 

gafieira, traduzindo o momento de “liberdade” clamado pelo contexto e arranjo musical 

da canção. Sequencialmente executam o Gancho, Tirada de Perna Esquerda, Giro no 

eixo da dama, Queda em “escala” [01min40s] nos versos trigésimo nono e 

quadragésimo (“Pra você que me esqueceu/ Aquele abraço”) – o antepenúltimo passo 

desta sequência é um giro da dança salsa com enfeite da dança clássica ballet – (Passé) 

e o último passo, a queda em “escala”, com influência do jazz, provoca mais uma vez 

um desvio no samba de gafieira e consegue modelizar, em seu sistema, a execução do 

arranjo musical com destaque para o instrumento sax bem como o “apelo” do eu-lírico à 

liberdade de expressão e ao diálogo entre culturas. 

A sétima e última parte da canção, constituída de quatro versos livres e rimas 

consoantes alternadas, nos revela uma “saudosa” despedida ao “Rio de Janeiro” 

metonimizando o Brasil em todos os personagens e lugares representados ao longo da 

canção, podendo dizer que se unem numa “[...] operação típica daquilo que Lévi-Strauss 
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denomina de bricolage intelectual: a construção de um conjunto estrutural não com uma 

técnica estereotipada, mas com uma técnica empírica, sobre um inventário de resíduos e 

fragmentos de acontecimentos. [...]” (CAMPOS, 2008, p.163) fundamentando bem a 

organização de figuras e de acontecimentos, aos poucos sendo revelados e formando no 

fim o efeito de “bricolage” em “todo o povo brasileiro”. 

Seguindo tal contexto, a canção ganha um arranjo instrumental mais gingado, 

ainda com destaque para a guitarra, e que na dança foi representado pelo Assalto, 

sequência livre de Gancho, Contratempo e Gancho com giro [01min45s] nos versos 

quadragésimo primeiro e quadragésimo segundo (“Alô Rio de Janeiro/ Aquele abraço”) 

– os dançarinos executaram uma sequência livre de samba de gafieira e ao finalizar no 

passo Gancho, fizeram um giro de Passista (samba carnavalesco). Em seguida, pela 

sequencia Gancho, Passo, Contratempo dobrado e Pião dobrado [01min49s], nos 

versos quadragésimo terceiro e quadragésimo quarto (“Todo povo brasileiro/ Aquele 

abraço”), a dançarina executou o passo Contratempo dobrando seu tempo de execução, 

conseguindo, por vez, traduzir o solo desdobrado da guitarra, e ainda, o casal, no passo 

seguinte (Pião dobrado), dialoga com o arranjo do sax, finalizando a coreografia em 

uma figura com influência do jazz [01min55s], onde o dançarino “abraça” a parceira, e 

essa, totalmente entregue aos braços dele, permanece no chão, de braços abertos e em 

escala (jazz), conseguindo modelizar, contemporaneamente, tanto a imagem do 

“abraço”, quanto os “braços abertos” do principal símbolo carioca e brasileiro, o Cristo 

Redentor. 
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CAPÍTULO IV 

COREOGRAFIA III: PILOTANDO O BONDE DA EXCURSÃO – MARCELO D2 

 

4.1. Volta revirada da tradição: “do hip hop ao samba” 

 

Depois da grande febre do rock e do rap/hip hop de produção norte- americana 

(black music) no Brasil, durante os anos 80 e metade dos anos 90, não apenas na 

preferência musical, mas praticamente em toda cultura brasileira (presença considerável 

no funk carioca), compositores e intérpretes brasileiros sentem a necessidade de 

desenvolver trabalhos ligados a um mundo capaz de seguir as tendências musicais 

estrangeiras, sem, no entanto, descaracterizar o que o Brasil tem de melhor – a música 

popular brasileira, cujo marco e símbolo de nacionalidade, é o ritmo do samba.  O 

compositor e intérprete, Marcelo Maldonado Gomes Peixoto, o “Marcelo D2” (Rio de 

Janeiro, 5 de novembro de 1967), após seu trabalho musical fortemente ligado ao estilo 

musical do rap e à cultura do hip hop com o grupo Planet Hemp no início da década de 

90, segue em carreira solo e passa a desenvolver um trabalho musical que faz a febre do 

rap se voltar às raízes do samba, principalmente a partir de seu segundo disco À Procura 

da Batida Perfeita (2003). 

 O novo projeto de D2 transformou o violão de um dos integrantes do primeiro 

grupo de músicos da Bossa Nova, o violinista, compositor e cantor Luiz Bonfá (Rio de 

Janeiro, 17 de outubro de 1922 — Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2001), em base para 

suas rimas, chamou Thálamy Bezerra da Silva, o “MC Partideiro”, filho do compositor 

e violonista, percussionista e intérprete brasileiro do Coco e Partido Alto (subgêneros do 

Samba), Bezerra da Silva (Recife, 23 de fevereiro de 1927 — Rio de Janeiro, 17 de 

janeiro de 2005), para tocar percussão na sua banda, e assumiu, então, a paternidade do 

recém-nascido samba-rap, estilo que vem se destacando também como variações no 

samba de gafieira, das escolas de dança de salão do Rio de Janeiro para as demais 

escolas do país. O objetivo de Marcelo D2 é mostrar a forte influência do samba que 

finca suas raízes como fios interconectados ao espaço aparentemente impenetrável do 

hip hop, mostrando que há muito mais inter-relações dessa cultura com a cultura do 
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samba do que supostamente poderíamos imaginar, inclusive em sua própria trajetória de 

vida e de formação musical. Os versos da canção “A Maldição do Samba”, do mesmo 

disco, anunciam esse envolvimento recíproco: “Globalizando ou não eu mantenho meus 

laços/ do hip hop ao samba é compasso por compasso”, num trabalho que chegou a ser 

considerado até pelos mais conservadores sambistas, como o próprio Marcelo 

esclareceu em entrevista à revista Bravo! (2006): 

 

Todo mundo já entendeu que eu trato o samba com respeito. Quando 
se ouve falar em “sambistas tradicionais” pode parecer que se trata de 
um cara turrão, chato. Mas, na verdade, é que o cara gosta tanto 
daquilo que exige respeito. Quem dá respeito, recebe respeito. Eu 
tenho dado respeito ao samba: ele faz parte da minha cultura muito 
mais que o rap. Não faço parte de nenhum movimento. Não sou um 
cara do rap e nem um cara do samba. Eu flutuo por ali, entre um e 
outro. (D2 in BRAVO! - 11/2006). 

 

4.2. Obra e análise 

 

Sobre a primeira gravação da canção a ser analisada, “Pilotando o Bonde da 

Excursão”, no disco A procura da batida perfeita – (2003), Tárik de Sousa, autor do 

livro Tem Mais Samba – das raízes à eletrônica (2008), a considera uma canção de 

versos que transpiram o Planet Hemp (SOUZA, 2008), ou seja, considera como uma 

canção fortemente vinculada à defesa ao uso da maconha, abrindo poucas alas para o 

samba, tanto no arranjo musical quanto na interpretação de Marcelo D2. No entanto, a 

reinterpretação da mesma canção presente no disco Acústico MTV – Marcelo D2 

(2004), talvez possa inverter esta opinião e até se tornar uma das canções que mais 

evidencie essa “fusão em aberto” (SOUZA, 2008) do “hip hop ao samba” proposta por 

Marcelo D2: 

Pilotando O Bonde Da Excursão 
Marcelo D2 

 

Composição: Marcelo D2  

Disco: Acústico MTV – Marcelo D2 (2004) 
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1.Num cachimbo ou vestido numa saia de seda  

2.Minhas viagens com você são sempre uma beleza 
3.Eu tô chapado mas ligado sempre no que faço 
4.Não vou ficar pra trás, ampliei meu espaço 

5.Porque eu e meus parceiros pelo mundo de rolé 
6.Estilo de neguinho você sabe como é 
7.Chego em Portugal pego um Haxixe do bom 
8.No sofá com Narguilé curtindo um batidão 

9.E sangue bom, sangue bom, o problema não tá na erva 
10.Viajo mais fico esperto para não me passarem a perna 
11.É ruim de passar a perna porque eu tô sempre alerta 
12.Essa parada é os policia que vem com essa conversa 

13.Saiu pra viajar ou tem alguém aí?  

14.Eu saí pra viajar e fui longe daqui 
15.A viagem começou no fundo do Campão 
16.E geral cantou assim quando passou no Japão 
17.Oh só: M A R C E L O - D2 

18.Isso não é viagem porque eu tava ali 
19.E pra provar pra todo mundo a gente vai repetir 
20.M A R C E L O - D2 
21.É, pilotando o bonde da excursão 

22.Sinistro cascudo sinônimo subversão 
 

23.Nem do preto nem do branco é do verde 
24.Uma onça do bigode do Sarney do verde cumpadre 
25.Soltinho na marola aqui ou lá fora 

26.Paranoia delirante sem jogar conversa fora 
 

27.É só sentir o efeito 
28.Uma porta aberta na mente, um cruzado no peito 
29.A vida é assim tem dia que da dia que não dá 

30.Eu quero ver aonde mais que você vai me levar 
31.Eu quero ver é 

 

(Instrumental) 

 

32.Diz que tem um Cabrobó lá em Recife, tem 
33.Diz que tem um Home Grow no Canadá e tem 
34.Diz que tem um Chronic na Califórnia, tem 
35.Diz que tem o Canibani  em Nova York, tem também 
36.Diz que tem a La Mota mexicana, tem 
37.diz que tem o Manga Rosa na Bahia, tem 
38.Diz que tem o Skunk lá na Inglaterra, tem 
39.Diz que tem todos lá em Amsterdã, ah isso tem. 
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40.Eu continuo viajando aqui no mic 
41.É só jogar na seda, no bong, no pipe 
42.Aperta aquela tora que tá tudo tranquilo 
43.Mas sem essa conversa de perninha de grilo, certo? 

44.Porque aqui não tem fartura mas também não tem miséria 
45.Fininho de cadeia do meu lado, fala sério! 
46.Se for pra apertar aperta agora do jeito que for 
47.Então passa a bola por favor. 

 

48.Eu represento o juizo final 
49.Eu represento a batucada do fundo do meu quintal 
50.E aonde você tá, aonde você pensa que tá? 
51.A estrada começa aqui não tem lugar pra terminar 

52.Pupila dilatada com uma cara de chapado 
53.Com a cabeça caída pro lado 
54.Portas abrindo o poder da Visão 
55.Aonde quer que você vá no mundo D2 e preste atenção 
56.Então Vem Vem Vem Vem Vem Vem 

57.Que a fumaça tá colada no som 
58.É natural sempre teve e vai ter na mente 
59.Algo que aumente a percepção 
 

60.Olhar urbano, grande cidade, 

61.Acostumado com a miséria mas não com a maldade 
62.O caminho eu sei que é longo mas sou persistente 
63.Posso cair, levanto e sigo em frente 
64.Segura... 

 

(instrumental) 

 

 

No plano da letra da canção, percebemos, realmente, uma considerável presença 

da temática herdada pelo Planet Hemp em defesa ao uso da maconha. O rap se sobressai 

no texto verbal da canção por intermédio de versos coloquiais fortemente marcados pela 

gíria carioca dos “MCs” (Master of Ceremony – animadores de baile funk) e  DJs (Disc-

jockey – operador do som, da mixagem das músicas no baile) e por jargões utilizados 

pelos usuários da maconha: “bonde” (gíria oriunda do funk que significa grupo formado 

por um ou mais MCs e dançarinos); “narguilé” (aparato indiano usado para fumar); 

“cascudo” (forte, que não se abala); “campão” (morada ou lugar de encontro); 

“onça”(nota de 50 reais); “bigode do Sarney” (maconha de qualidade); “verde” 

(maconha); “marola” (onda, estilo malandro de vida); “cruzado no peito” (crucifixo); 
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“Cabrobó, Home Grow, Chronic, Canibani, La Mota, Manga Rosa, Skunk” 

(denominação da maconha em diferentes lugares do Brasil e do Mundo); “mic” 

(microfone em inglês); “pipe” (cachimbo em inglês); “seda” (tipo de papel para enrolar 

a maconha); “bong” (aparelho para fumar qualquer tipo de ervas); “perninha de grilo” 

(cigarro de maconha muito fino); “Chapado” (sob o efeito alucinógeno da maconha);  

“D2” (dar apenas alguns “tragos” na maconha). 

A própria estrutura da canção também se difere, em alguns pontos, das que 

caracterizam canções de samba: é uma estrutura contínua com estrofes difusas, 

característica marcante em canções de rap. O refrão aqui desaparece, dando lugar a uma 

breve repetição no décimo sétimo e vigésimo versos, nos quais são soletrados o nome 

de Marcelo D2. No entanto, em outros pontos a estrutura da letra coincide com as dos 

sambas mais populares. Versos livres, com rimas emparelhadas, alternando-se entre 

rimas toantes (seda/beleza; rolé/é; erva/perna/alerta/conversa; aí/daqui; ali/repetir; 

for/favor; etc.), e rimas consoantes (faço/espaço; campão/Japão; excursão/subversão; 

etc.), com a presença de algumas rimas que só poderão ser sentidas levando em conta as 

variações fonéticas na linguagem popular (ali/repetir; verde/cumpadre; dá/levar) e 

fonemas estrangeiros (mic/pipe). Percebemos, ainda o recurso anafórico do trigésimo 

primeiro ao trigésimo oitavo versos (“Diz que tem ... tem; Diz que tem... e tem; Diz que 

tem... e tem também...”), além de algumas aliterações como as que ocorrem  no 

quadragésimo quinto verso (“Se for pra apertar, aperta a agora do jeito que for”). 

Entretanto, vemos que a análise da letra isolada da melodia, torna o estudo da 

canção insuficiente para a compreensão de seu sentido na cultura do samba. Não 

conseguirá transmitir o efeito que só poderá ser sentido em sintonia com o sistema 

musical e  com a voz do intérprete, principalmente se há intenção de analisá-la não só 

enquanto canção (letra e melodia), mas também através da dança. Ao escutar a canção 

gravada no disco Acústico MTV – Marcelo D2 (2004), por intermédio da coreografia de 

samba de gafieira http://www.youtube.com/watch?v=smuXWPA9o04, executada pelo 

casal de dançarinos Rodrigo Marques e Carol Vila Nova,  da academia de dança do 

professor e coreógrafo Carlinhos de Jesus (Rio de Janeiro, 2007), tornará evidente o 

quanto a voz do cantor e o arranjo musical da canção ouvidos a partir da performance 

dos dançarinos poderão ser importantes para analisar a canção como uma unidade, pois 

é indispensável a “relação dos estudos literários  com a história da cultura (a cultura 
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como integridade e não como soma de fenômenos). A literatura é parte inalienável da 

integridade da cultura, ela não pode ser estudada fora do contexto integral da cultura.” 

(BAKHTIN, 1979, p. 375), e então poder evidenciar a forte capacidade da cultura do 

samba de “bambear” entre textos diferentes em uma mesma cultura e entre culturas 

distintas sem perder a sua essência e nem tornar difusos os sistemas de linguagem 

envolvidos: 

Na versão acústica de “Pilotando o Bonde da Excursão” (D2, 2004), a tradição 

do samba é sonoramente clara , a começar pelos instrumentos musicais pandeiro e 

cavaquinho seguidos por violões, que relembram as eternas batucadas de “Fundo de 

Quintal” e de “Partido-Alto”, ao contrário da primeira versão, cujo ritmo do rap e a 

mixagem dos DJs é que prevalecem. Observação semelhante acontece na coreografia de 

Rodrigo e Carol. O casal segue o arranjo instrumental inicial da canção em uma 

sequência livre e sincrônica, utilizando um dos mais tradicionais estilos de dança no 

samba, o “samba no pé”, com a presença marcante do passo miudinho em caminhadas e 

deslocamentos, para logo em seguida, após o primeiro “breque” ou mesmo “break” do 

pandeiro, o casal já performizar passos que remetem ao estilo black music norte-

americano, em uma pequena execução de passos de dança do hip hop. Outro aspecto 

notável na coreografia é o figurino do casal, que antenado às influências do rap e hip 

hop presentes na canção, tendência já absorvida  também pelo funk carioca, substituem 

a sandália de salto fino e vestido, e o sapato bicolor, terno branco e chapéu de panamá 

(vestuário símbolo da tradição do samba), por sapatilhas e tênis, calças folgadas, tops, 

camisas largas e lenços na cabeça, atualizando, portanto, a informação de uma época e 

de uma estética. 

Enquanto que na primeira gravação a cultura do hip hop ainda é representada 

numa posição de destaque, nesta versão o samba está em contínuo diálogo com a cultura 

norte-americana. Quando a melodia da voz entra no arranjo musical, percebemos que o 

estilo do samba tradicional reproduzido pelos instrumentos continua em evidência, mas 

é o contexto da canção representada pela voz do intérprete, que expõe o diálogo com a 

cultura do hip hop. A tematização, da qual nos fala Luiz Tatit (1998) está bem marcada 

durante toda canção, caracterizada pelos ataques consonantais, que se evidenciam 

“como espelhamento das reincidências melódicas em interdependência com a 
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“reiteração da letra” (TATIT, 1998, p. 103) – (“Eu tô chapado mas ligado sempre no 

que faço”). 

O contexto da canção, aparentemente se mostra restrito ao consumo da maconha, 

mas na verdade este contexto não se fecha em um caráter particular, pelo contrário, tal 

temática alude a mais um dos modos de percepção do cotidiano urbano em que a cultura 

do samba sempre esteve presente, (uso de drogas e bebidas alcóolicas, malandragem, 

diversão noturna, música, perseguição policial, discriminação social, fé e esperança em 

dias melhores). Além disso, o uso de drogas nos morros e comunidades cariocas já fez 

parte da temática de muitas canções de sambas de décadas anteriores, consideradas de 

tradição, a exemplo das canções de Bezerra da Silva, cuja temática muitas vezes se 

voltou a este fim, sempre com um duplo sentido, típico da malandragem, do “diz, sem 

dizer”, representada nos versos de seus sambas de Partido-Alto, como na canção 

Overdose de Cocada (1993): (“É cocada boa/ Não é?/ É cocada boa”) ou ainda na 

canção Tem Coca aí na Geladeira (2002): (“Tem coca aí na geladeira”). E a exemplo 

de inúmeras outras canções tradicionais de samba, não só de Bezerra, mas de outros 

compositores, a canção de Marcelo D2 faz uma volta revirada ás raízes do samba, e já 

em seus primeiros versos anuncia a intenção de traduzir a tradição deste ritmo (“Eu tô 

chapado mas ligado sempre no que faço/ Não vou ficar pra trás, ampliei meu espaço”). 

Da cachaça e vida boêmia ao uso da maconha e “baladas na night”, percebemos, assim, 

o efeito da memória coletiva não-hereditária da qual nos fala o teórico Iuri Lótman, em 

citações feitas anteriormente, para argumentar o natural processo tradutor-transformador 

necessário para a informação na cultura, numa inventividade pela qual o ritmo do samba 

se sai muito bem. 

  Outro elemento para análise da canção popular em destaque é a figurativização, 

através de diálogos que o Eu faz com o leitor no sexto verso (“Estilo de neguinho você 

sabe como é”) e no nono verso  (“E sangue bom, sangue bom, o problema não tá na 

erva”). O eu-lírico, ainda utiliza perguntas diretas de terceiros em seu diálogo com o 

leitor do décimo segundo ao décimo quarto versos: (“Essa parada é os policia que vem 

com essa conversa:/ Saiu pra viajar ou tem alguém aí?/ Eu saí pra viajar e fui longe 

daqui”). Até a dicção de Marcelo D2, conseguiu nesta interpretação, “bambear” entre as 

duas culturas, representando um gesto entoativo bem mais solto, “malemolente”,  

dialogando com o ritmo sincopado da canção, ao contrário da versão malandra 
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puramente “MC” da primeira gravação. E na coreografia este “bambear”,  se torna ainda 

mais perceptível. Um pouco antes do intérprete começar a acompanhar o arranjo 

musical, ele pronuncia a frase “É só viagem...” e, neste momento, o casal executa , 

simultaneamente a ela, um passo de street dance (um dos estilos do hip hop), que 

lembra uma “escorregada” e traduz a entoação prolongada que D2 faz ao pronunciar a 

última  palavra (viaaaagem).  

A partir de então, de [00min16s] à [00min41s] na gravação, os dançarinos 

continuam dançando livre e em sincronia, fazendo alternâncias de sequências entre o 

samba no pé (“Num cachimbo ou vestido numa saia de seda/Minhas viagens com você 

são sempre uma beleza/ Eu tô chapado mas ligado sempre no que faço”) e o street 

dance (“Não vou ficar pra trás ampliei meu espaço/ Porque eu e meus parceiros pelo 

mundo de rolé/ Estilo de neguinho você sabe como é/ Chego em Portugal pega um 

haxixe do bom/ No sofá com narguilé curtindo um batidão”), volta ao samba no pé (“E 

sangue bom, sangue bom o problema não tá na erva/ Viajo mas fico esperto pra não me 

passarem a perna”) e mais uma vez ao street dance (“É ruim de passar a perna porque 

eu tô sempre alerta”). Neste primeiro momento, percebemos o quanto a “ginga” e os 

movimentos ágeis dos dançarinos, bem como os versos em destaque se intercruzam com 

a temática da malandragem: o malandro está rodeado de amigos (“parceiros” / “rolé”), 

drogas e música (“narguilé / batidão”), mas sempre atento, “cabrero” a qualquer ação 

suspeita: (“Viajo mas fico esperto para não me passarem a perna/ É ruim de passar a 

perna porque eu tô sempre alerta”). 

 Logo após a sequência livre, inicia-se na coreografia a seleção/combinação de passos 

do samba de gafieira, dividida em três partes quanto à execução do arranjo 

instrumental: 

 

 Primeira Parte  

 

Sequência de Rasteira (simples, invertida e simples com rotação) [00min42s] – 

neste momento o último passo Rasteira Simples com Rotação, executado ao mesmo 

tempo em que é cantado o verso (Saiu pra viajar ou tem alguém aí?), iconizou o próprio 
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sentido alucinógeno de “viajar” na entoação arredondadamente malandra da voz do 

intérprete;  

Elástico simples com variação de Contratempo do cavalheiro [00min47s] – o 

movimento de a dama ser lançada para longe do cavalheiro e depois retornar (Elástico 

simples) traduziu a distante “viagem” do Eu sob o efeito da maconha (“Eu saí pra viajar 

e fui longe daqui”); 

Pião simples, e acompanhando a melodia musical, um Pião de três tempos 

[00min54s – 01min08s] - o Pião de três tempos executado neste momento da canção 

(versos décimo sétimo e vigésimo: M-A-R-C-E-L-O- D2), não apenas acompanhou o 

soletrar do verso na marcação musical, mas intersemiotizou-se com o contexto, pois sua 

execução exige bastante segurança, atenção e equilíbrio do casal, ou seja, exige um 

estado sóbrio para ser representado de maneira que cause o efeito intencionalmente 

desnorteado, e consegue, desta maneira, traduzir em seus giros a “dispersão” do Eu sob 

o efeito da maconha, mas que continua alerta para qualquer ação mal-intencionada 

(preconceitos, perseguições) ao seu redor: (“Isso não é viagem por que eu tava ali”);  

Saída do Pião é o passo Mestre sala [01min09s]; Gancho Redondo, Puladinho e 

Pião aberto [01min10s – 01min13s];  

Trança ou Floreado [01min14s] – a maneira acelerada de execução deste passo 

dialogou com os ataques rítmicos e as assonâncias dos versos vigésimo quarto e 

vigésimo quinto: (“Soltinho na marola aqui ou lá fora / Paranoia delirante sem jogar 

conversa fora”);  

Elástico [01min21s] como preparação para os passos Elevador [01min22s] e 

Cadeirinha [01min23s] - a sequência traduziu a batida do instrumento surdo e o 

“efeito” descrito no vigésimo sexto verso (É só sentir o efeito);  

Gancho e Ventinho (que significa um contratempo curvo) [01min26s];  

Entrada do Ronaldinho [01min29s]; Picadinho ou Picadilho [01min31s], saída 

em Trança ou Floreado [01min41s] – o casal iniciou no Picadinho tradicional (ou 

simples) e depois utilizou uma variação deste passo à medida que o solo do cavaquinho 

se destaca de forma acelerada;  
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Ronaldinho tradicional (caminhada em cortadas lisas) [01min42s] - iconizou a 

execução “cortada” do instrumento cavaquinho;  

Assalto simples [01min48s]; 

 Neste momento da canção o casal de dançarinos executou movimentos livres 

em estilos mundiais do hip hop (break dance, looking, popping e style), e em sintonia 

com a melodia da voz do intérprete [01min52s] - do trigésimo segundo ao trigésimo 

nono verso: (“Diz que tem... tem / Diz que tem... e tem / Diz que tem... e tem / Diz que 

tem... e tem também...”). 

 

 Segunda parte 

 

Enceradeira com pegada de mãos contemporânea [02min10s]; Passo Aéreo 

Carlinhos de Jesus com rotação (o nome do passo é uma homenagem ao seu criador, 

Carlinhos de Jesus) [02min14s] e término em uma Cadeirinha [02min18s] nos versos 

quadragésimo segundo e quadragésimo terceiro: (“Aperta aquela tora que tá tudo 

tranquilo / Mas sem essa conversa de perninha de grilo, certo?”) - além da rima 

consoante e interna (tranquilo – grilo) neste verso, este momento coreográfico nos 

chama a atenção para o jogo de pernas executado pela dançarina, que alude ao cigarro 

de maconha enrolado no papel branco de seda, do tipo “perninha de grilo”, dos mais 

finos, segundo a gíria de seus usuários;  

Gancho [02min19s], Contratempo [02min20s] e  Facão [02min21s]; 

 Pião [02min22s]; 

 Rosca [02min24s]; 

 Movimento de saltos (Pular corda) [02min25s] e Cadeirinha em rotação 

[02min27s] - esta sequência se intersemiotizou com os ataques rítmicos e com o 

alongamento da última palavra do quadragésimo sexto verso: “Se for pra apertar aperta 

agora do jeito que for”, pelo gesto entoativo do cantor;  

Giro livre e simultâneo do casal [02min29s] - este movimento dialogou com o 

quadragésimo oitavo verso: “Eu represento o Juízo final”. Interpreta o tom alongado e 
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de “anunciação” da voz do cantor juntamente com a desaceleração do arranjo musical, 

alongando o tempo do passo;  

Gancho, Contratempo e Baygon ou Baratinha [02min31s] – a sequência 

interagiu com o quadragésimo nono verso: (“Eu represento a batucada do fundo do meu 

quintal”), intersemiotizando a retomada instrumental do samba tradicional, que 

contextualiza a interligação da cultura hip hop com a tradição do samba e consegue 

materializar essa tradição através do passo Baygon: as pernas da dançarina em 

movimento no ar traduzem a própria batucada da tradição sambista, fortemente 

marcada na melodia com o destaque do instrumento pandeiro);  

Cadeirinha [02min34s]; 

 Assalto [02min36s]; 

 Trapézio contínuo [02min38s] – esta sequência de um mesmo passo modelizou 

a reiteração da letra na pronúncia enfatizada do cantor sobre os ataques rítmicos do 

quinquagésimo segundo verso (“Pupila dilatada com uma cara de chapado”);  

Gancho redondo, Puladinho e Saída por trás em trocadilho redondo 

[02min44s];  

Sequência de Rosca dentro da melodia com finalização em figura no chão 

[02min48s] – o passo foi executado várias vezes de maneira que traduz a aliteração do 

quinquagésimo sexto verso (“Então vem, vem, vem ,vem, vem, vem”) em sintonia 

rítmica; 

 Gancho com enfeite de Romário, Puladinho e Pião [02min58s];  

Sequência de Tiradas de perna (tradicional) com evolução atual do hip hop e 

saída em Ronaldinho [03min01s] – os dançarinos executaram as tiradas de perna de 

forma “despojada”, à maneira da cultura hip hop, ou seja, a dama livra suas pernas das 

tiradas do cavalheiro jogando-as para a lateral, sem enfeites e requintes comuns do 

samba tradicional e entra em sintonia com os ataques rítmicos e as aliterações da 

consoante /m/ no sexagésimo primeiro verso (“Acostumado com a miséria, mas não 

com a maldade”) bem destacadas pela voz do intérprete; 

 Ventinho [03min02s];  
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Queda do dançarino composto de Bicicleta, subida da dançarina no passo 

Cabide, Facão e Pião [03min03s] – esta sequência traduziu o penútilmo verso (“Posso 

cair, levanto e sigo em frente”). 

A partir de então, a voz do intérprete sai e o arranjo instrumental volta à posição 

de destaque como no início da canção. Só que desta vez há um arranjo tocado com 

instrumentos que remetem ao blues e ao jazz norte-americanos (trompete, trombone e 

sax) e como uma resposta, aparecem de um em um, os instrumentos que caracterizam o 

ritmo do samba, sempre intercalados com os instrumentos de metal, como se fosse um 

jogo de perguntas e respostas. Ex: 

(trombone, trompete e sax) / pandeiro; (trombone, trompete e sax) / cavaquinho, 

etc.: 

 

Terceira Parte 

 

Inicia-se com Queda do dançarino no passo Bicicleta dobrada [03min10s] - em 

vez de escolher, por exemplo, o passo de samba de gafieira Pandeiro, um passo 

comumente usado para representar o som do instrumento que leva o mesmo nome e que 

foi posto em evidência neste momento do arranjo musical, o dançarino optou pelo passo 

Bicicleta e dobrou sua execução, ou seja, executa o passo de um lado do corpo e depois 

do outro, passo talvez nunca aplicado para representar este instrumento, e conseguiu, 

não só representá-lo, mas modelizou-o no próprio sistema desta dança ao iconizar, 

personificar o movimento do instrumento ao ser tocado, e ainda, conseguiu não apenas 

“executar” em seu passo o som do pandeiro, mas também se intersemiotizou ao som 

desdobrado que o instrumento reproduziu neste momento da canção. Efeito inesperado 

que causa o “estranhamento”, a “singularização do objeto” do qual fala Chklóvski 

(1973);  

Gancho e passos aéreos (Balão, Helicóptero e Cadeirinha) [03min17s] - esta 

sequência traduz a execução posta em evidencia do instrumento cavaquinho;  

Gancho e passos aéreos Balão e Parafuso. [03min18s] – este momento traduz o 

destaque para o instrumento surdo;  
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Elementos de coordenação motora [03min24s];  

Miudinho e elementos do Samba no pé livre [03min26s] – esta sequência 

modelizou a interconexão de todos os instrumentos reunidos, incluindo, neste momento, 

a bateria, instrumento ligado à cultura estrangeira e a presença marcante de mais um 

instrumento da tradição do samba - a cuíca;  

Facão e Pião [03min38s]; 

 A sequência final (livre e sincronizada) com elementos do hip hop [03min44s – 

03min46s], traduziu os instrumentos eletrônicos que finalizam a canção. 

Portanto, esta coreografia de samba de gafieira conseguiu, ao mesmo tempo, 

performizar o ritmo da música e a harmonia tocada pelos instrumentos de base, como o 

cavaquinho, violão, etc., alternando com a melodia da voz do intérprete. E ainda, os 

dançarinos desta coreografia poderiam ser comparados a um “contraponto”, ou seja, 

como se fossem uma melodia independente da produzida pela canção. Eles se tornam 

um desenho, criam uma melodia com seus movimentos que dialoga com a outra 

melodia, dita principal, e ganham posição de destaque. 

Além de um constante diálogo que esta coreografia faz, ora com a voz do 

intérprete, ora com os ataques rítmicos e melódicos no arranjo instrumental, percebemos 

que há momentos na coreografia que a poesia da canção se intersemiotiza à 

modelização do samba de gafieira, unindo ambos ao contexto representado na canção, 

no envolvimento intercultural (hip hop e samba), no cotidiano das grandes cidades, na 

luta pela sobrevivência representados na malandragem e esperteza do eu-lírico para 

driblar a marginalização e o preconceito, em ícones construídos no próprio figurino e no 

gesto desempenhado pelos dançarinos, além de uma execução sistêmica de passos do 

samba de gafieira.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste trabalho buscamos o encontro dialógico de dois sistemas 

modelizantes do samba – a poesia da canção e a dança de salão. Para isso foi 

investigada, em um estudo sincrônico, a “tradução da tradição” em análises poético-

musicais de três canções de samba, entre os anos de 2007 e 2008 a partir de coreografias 

em samba de gafieira, tentando encontrar subsídios para um diálogo entre os dois 

sistemas de linguagem por conexão de códigos, diagramas de movimentos, contexto e 

ritmo, cujas referências históricas, sociais, literárias, etc., pudessem ser reveladas como 

índices, no processo dinâmico da informação geradora/ transformadora da cultura, 

proporcionando novos sentidos ao leitor-ouvinte-espectador.  

Buscamos fundamentar nossa pesquisa em teorias e críticas literárias da canção e 

da dança em samba (Luiz Tatit, Charles Perrone, Augusto de Campos, Jairo Severiano, 

Tárik de Souza, Muniz Sodré, André Diniz, Jairo Severiano, Amador Ribeiro Neto, 

Denise Zenicola, Marco Antônio Perna, Cláudia Matos, Gilmar Rocha) e na Semiótica 

da Cultura (Jakobson, Bakhtin, Chklóvski, Lótman, Uspênski, Irene Machado, Patrice 

Pavis) que contribuíram para argumentar como os estudos semióticos da cultura de 

extração russa lançaram-se na investigação dos sistemas de linguagem culturais, bem 

como os estudos literários sobre poesia da canção e literatura de performance da música 

popular brasileira poderiam projetar-se na performance do samba de gafieira elevando, 

assim, o nível de complexidade do samba para os estudos da cultura, e então 

compreendermos que assim como num sistema poético a combinação de signos 

(palavras) se faz entre o “som e o sentido” na elaboração de cada verso, percebemos que 

os passos de samba presentes nas coreografias analisadas, também não se apresentaram 

isolados ou aleatórios. Só conseguiram uma inter-relação com os sistemas poético e 

musical justamente por também se constituírem em uma seleção/combinação de signos, 

criando momentos de possíveis modelizações ao se intersemiotizarem com os demais 

sistemas modelizantes nas canções de samba. 

Mesmo compreendendo o samba de gafieira, dentro dos estudos semióticos da 

cultura como um sistema modelizante, com codificação própria, transmissor de 

significados e gerador de novos sentidos, condições que o fazem intrinsecamente ligado 
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à temática cultural do samba, percebemos que durante a escolha das coreografias para o 

nosso corpus, muitos trabalhos coreográficos em samba de gafieira ainda não 

conseguem estabelecer um enriquecimento mútuo com o sistema verbal, mais 

precisamente, com o sistema poético da canção de samba, tendo como resultado 

sequências de passos que se limitam à marcação rítmica, esquecendo-se de como sua 

cadência peculiar, sua liberdade de improvisos, variações e inovações por meio de seus 

passos e dentro do tempo musical podem ser ampliadas para um diálogo com o 

contexto, com o jogo das palavras e ainda com a entoação da voz na canção de samba.  

No entanto, apesar de muitos trabalhos em samba de gafieira, na maioria dos 

quais não conseguimos observar esta preocupação com a arte da palavra, percebemos 

através das coreografias escolhidas possibilidades do samba de gafieira estabelecer um 

diálogo com a “unidade literária” da canção, entendendo esta unidade como uma 

“relação dinâmica de significados verbais, modelos sonoros, efeitos linguísticos e 

ritmo” (PERRONE, 2008, p.34), entre letra e melodia.  

Trabalhamos nesta pesquisa com coreografias destinadas ao público, ou seja, 

previamente trabalhadas para uma representação artística. Porém, ao observar muitas 

destas coreografias que não desenvolvem um diálogo com a “unidade literária” da 

canção, chegamos a refletir se o procedimento em captar o todo da canção e modelizá-la 

no samba de gafieira seria um “dom” inerente a alguns “bambas” privilegiados. 

Todavia, acreditamos que a arte possui uma intencionalidade pela qual é exigida uma 

prática constante e uma concepção de mundo bem estabelecida “[...] a fim de excitar a 

atividade do perceptor e obrigá-lo, no processo da percepção, a viver o próprio objeto.” 

(USPÊNSKI, 1979, p.165).  

Ainda em relação à prática do samba de gafieira, o que observamos é que esta 

percepção não é trabalhada durante as aulas de dança, e na maioria das vezes se 

resumem à transmissão e à execução dos passos desta dança. São poucos os 

profissionais da área que praticam e estimulam o aluno a captar a unidade literária da 

canção através da dança. O resultado é um dançarino ágil que executa inúmeros passos, 

mas que não consegue “ver” e “ouvir” a canção através dos mesmos, o que provocará 

um mero acompanhamento de um arranjo instrumental ou um simples divertimento em 

executar passos aleatórios. Poucos trabalhos em samba de gafieira terão seu 
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reconhecimento artísico se não for desenvolvido um trabalho coreográfico realmente 

atento ao diálogo com a unidade literária da canção, com a unidade cultural do samba, 

pois “[...] A criação está sempre vinculada à mudança do sentido e não pode tornar-se 

força material pobre.” (BAKHTIN, 2010, p.373) 

Contudo, as três coreografias de samba de gafieira escolhidas para o nosso 

corpus apresentaram posssibilidades combinatórias em seu sistema de linguagem e 

revelaram consideráveis momentos intersemióticos com os sistemas poético-músicais 

das respectivas canções. Na análise I da canção Deixe Isso Pra Lá (Alberto Paz e Edson 

Meneses) interpretada por João Sabiá em seu disco Pisando Leve (2007) e em conjunto 

com a coreografia do Grupo de Dança da Academia Jaime Arôxa – RJ (2007), 

observamos um envolvimento semiótico com o contexto da letra e com a melodia 

representada pela voz do cantor, porém observamos que o diálogo com o arranjo 

instrumental foi pouco explorado. Mesmo assim, a combinação de seus passos 

modelizou, consideravelmente, momentos intersemióticos entre os sistemas de 

linguagem envolvidos e contribuiu com sua modelização para novas percepções daquilo 

que já nos é ressaltado quando se ouve, ou ainda, quando apenas se lê a canção 

abordada.  

A segunda análise feita com a canção Aquele Abraço, de Gilberto Gil, do disco 

Aquele Abraço: Gilberto Gil – Disco I (2000), com coregrafia executada pelos 

dançarinos Everaldo Lins e Sulema Tavares - PE (2008) reproduziu sequências de 

passos que ficaram um tanto aleatórias em relação ao contexto e à dicção do intérprete, 

preocupando-se mais em seguir o arranjo instrumental da canção. Contudo, também nos 

proporcionou momentos intersemióticos consideráveis para que possamos perceber a 

possibilidade de um enriquecimento mútuo com a canção, entendida como uma unidade 

entre letra e música, modelizada através da linguagem do samba de gafieira 

(combinação de passos, gesto, indumentária). 

Na terceira e última análise, elaborada a partir da canção Pilotando o Bonde da 

Excursão, de Marcelo D2, no disco Acústico MTV – Marcelo D2 (2004), com 

coreografia dos dançarinos Rodrigo Marques e Carol Vilanova, pela Academia de 

Dança Carlinhos de Jesus – RJ (2007), observamos que a escolha do conjunto de passos 

para esta coreografia conservou a tradição do samba de gafieira ao mesmo tempo que 
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“bambeou” sobre a cultura do hip hop e do funk carioca, traduzindo e atualizando 

também a figura estética do “malandro” e da “mulata”, construindo um valoroso diálogo 

com a estrutura e contexto da canção, pois cada sequência de passos e movimentos por 

ela representados mostraram uma significativa harmonia e sintonia com os demais 

sistemas de códigos envolvidos (letra, voz, música, gesto, figurino) e que juntos 

modelizaram a esperança, a fé e o prazer de viver do eu-lírico (características marcantes 

da tradição do samba). O samba-rap, do compositor Marcelo D2, unido à coreografia de 

Carol e Rodrigo, possibilitou-nos um nítido diálogo entre diferentes culturas e 

diferentes linguagens intraculturais, contribuindo para uma considerável intersemiose da 

canção ao samba de salão, dando oportunidade para o texto cultural do samba se revelar 

em outros níveis de significações. 

Por fim, considerando que “os sentidos na memória da cultura não são 

conservados, mas sim fermentados [...]” (LÓTMAN, 1994, p. 226), pudemos investigar 

as inter-influências e intercâmbios de recursos que um sistema de linguagem pode 

estabelecer com outros, e com ele mesmo, permitindo um olhar diferenciado a cada 

nova leitura. Além de fazer da memória comum um meio de deciframento dos textos 

que circulam na contemporaneidade e que possibilitará a formação de novos textos. 

Contudo, não tivemos a pretensão de esgotar as observações e questionamentos 

levantados durante esta pesquisa, cuja intenção foi buscar estabelecer uma intersemiose 

entre os sistemas de signos (escritos, sonoros e visuais) que se evidenciaram no diálogo 

das canções com as coreografias de samba de gafieira.  Até porque a própria cultura 

apresenta-se em um processo inconcluso e dinâmico de relação centro/periferia, sempre 

geradora de informação e formação de novos textos culturais. Tivemos, portanto, apenas 

a intenção de investigar como o sistema de linguagem do samba de gafieira poderá 

contribuir para a valorização de uma visão artística e simbólica do samba ao “bambear” 

a multidimensionalidade de sua ginga em significativos diálogos com a inventividade 

poética na canção popular. 
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