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RESUMO: 

Nesta pesquisa é buscado e trabalhado transdisciplinarmente a noção de um 
corpomente em ‘estado de ritmo’, um corpomente de conversas em trânsito 
elaborado na zona de contato entre o samba e as cosmologias animistas africanas e 
afro-ameríndias brasileiras. Dito isto, não é intenção deste estudo explicar o samba 
nem categorizar o animismo mas criar novos pontos de vistas sobre esses saberes e 
tomá-los como possíveis pontos de partida para processos de descolonização de 
nossos sentidos. Sendo assim a pesquisa foca sobre uma relação orgânica e 
ancestral do corpomente do samba com o ritmo - pertencente à interseção destes 
campos de saberes. Cogito alguns caminhos de como a partir desta relação, o 
samba enquanto linguagem de movimento, se comporta como portador e 
disseminador transcultural de princípios animistas nas sociedades seculares. Em 
seu entrelaçamento ao animismo, o corpomente do samba, da síncopa, da fluidez, 
do requebrado e das pulsões, é um corpomente que se abre ao invisível e ao 
encantamento na contramão da normatização colonialista - na medida em que 
contribui com a busca contemporânea por pensamentos fora da perspectiva 
hegemónica antropocêntrica.  
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ZONA DE CONTATO  

O presente estudo se fundamenta na zona de contato entre o samba e as 

cosmovisões animistas africanas e afro-ameríndias 1  brasileiras. É refletido, no 

âmbito dessa pesquisa, que o apreço pelo ritmo das antigas cosmogonias animistas, 

onde o ritmo era reconhecido “como a base de todo o universo”2 , encontra-se 

disseminado em diversas práticas culturais nas sociedades seculares 

contemporâneas, entre elas o samba. Em seu entrelaçamento ao animismo, o 

corpomente do samba, da síncopa, da fluidez, do requebrado e das pulsões é um 

corpomente que se abre ao invisível e ao encantamento na contramão da 

normatização colonialista ainda em curso na atualidade. A presente pesquisa 

discorre da hipótese de que uma sensibilidade animista perpetuada em 

manifestações culturais africanas e afro-americanas, atua no corpomente que se 

entrega ao ritmo sonoro e motriz, disparando um estado sensível onde o ritmo opera 

em uma dimensão liminal como agente criador e aglutinador entre nosso 

corpomente e o mundo. Afim de investigar esta premissa, é trabalhada 

transdisciplinarmente a noção de um corpomente em ‘estado de ritmo’ – vivido em 

meio às forças geradas do encontro vibracional do ritmo sonoro com o ritmo motriz. 

O animismo, cosmovisão presente na África, América indígena e em 

inúmeras culturas, fundamenta-se na troca de intersubjetividades entre humanos e 

não humanos e na interação do visível e o invisível onde inexiste uma relação de 

dicotomia mas sim de entrelaçamento entre ambos (FRANKE, Anselm, 2012). No 

cerne deste entrelaçamento, o ritmo é designado como uma força vital que transpõe 

																																																								
1 “Ao longo de cinco séculos de opressão econômica, militar, religiosa e estética, exercida pela elite 
2 “In the ancient cosmogonies, rhythm is prized as the basis of the whole universe.” SCHNEIDER, 
Marius. “Acoustic Symbolism in Foreign Cultures”, p.62. In: Cosmic Music. Musical Keys to the 
Interpretation of Reality”, Rochester: Vermont, 1989 
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todos os domínios. Nas palavras do músico e ensaísta José Miguel Wisnik3, as 

culturas ancestrais africanas possuem: “uma sabedoria civilizatória e polirrítmica que 

consiste em gratificar a repetição como produção contínua de diferença”. Através de 

sua natureza repetitiva ritmos se assumem como intensidades e exercem um poder 

de atração e contágio. Entretanto, os ritmos destas culturas, imprimem sua força 

tanto em sua repetição quanto em sua capacidade de auto-diferenciação (ROUGET, 

1990). Nessa interação particular onde música e dança são produtores inseparáveis 

de um espaço sensível (WISNIK, 2016), padrões sonoros e motrizes se agregam e 

se chocam em um fluxo de deslocamentos que geram variações contínuas no qual o 

corpomente que dança se entrega ao ritmo. Em uma trama fluida de relações sutis 

entre: corpomente, som, espaço e memória, brota uma política de subjetivação 

transversal que articula e dá materialidade à um campo de forças invisível.  

ESTADO DE RITMO 

Nas palavras do poeta senegalês Léopold Sédar Senghor4: “O ritmo é o 

choque vibratório, a força que, através do nosso sentido, nos prende na raiz do 

nosso ser (....) No grau em que o ritmo é sensivelmente incorporado, ilumina o 

espírito." (SENGHOR, 1964). Diversas são as manifestações culturais africanas e 

afro-ameríndias brasileiras, de cunho religioso ou não, em que ocorre que um 

indivíduo incorpore sensivelmente o ritmo. Na esfera das músicas e danças 

polirrítmicas, o corpomente que se entrega ao ritmo não segue um padrão 

homogêneo de comportamento. Ele pode vir a ser um corpomente catártico, 

purificador, regenerador, negociador ou de conversas, de trocas - operando no limiar 

das sensações para além de uma necessidade normativa de significados. A 

																																																								
3 “Por que ela, agora, aqui?” Colóquio Sincopação do Mundo – Dinâmicas da Música e da Cultura, 
USP. 2016. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yUtCDV5A5h4. Acessado em 
novembro, 2016. 
4 Politico, poeta e escritor senegalês, idealizador junto com o poeta Aimé Césare do conceito de 
negritude.	
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interação com o ritmo sob uma sensibilidade animista que buscamos formular aqui, 

pertence à um corpomente em trânsito, em ‘estado de ritmo’, no espaço profano das 

festas e festejos da cultura tradicional e popular; que muitas vezes se caracterizam 

por serem territórios oscilantes entre o profano e o sagrado (SIMAS, 2016). O 

‘estado de ritmo’, compete assim ao corpomente em sua submissão ao ritmo no 

espaço profano – potencialmente oscilante - característico das danças tradicionais, 

sociais ou urbanas originárias de matrizes africanas e afro-ameríndias brasileiras. 

Como um espaço do “entre”, o ‘estado de ritmo’ se configura como um estado 

liminal5 onde assim como no transe, ocorre a possibilidade do estar pleno em um 

estado zero no qual se manifesta uma natureza do homem desnormatizada, fora de 

tudo o que não é relacionada a si mesmo. Em um fluxo rítmico, onde mesmo que o 

transe não aconteça se encontra latente, o dançarino exerce uma intuição ou 

sabedoria polirrítmica que lhe permite dançar em uma fronteira suscetível à 

barraventos6 - à estonteamentos – mas sem cruzar o limite que o levaria ao transe.  

Apesar de aparentemente demandar a mesma natureza de entrega que o 

transe demanda, o ‘estado de ritmo’ não implica uma entrega total mas uma atitude 

paradoxal que chamarei no contexto desta pesquisa de submissão ativa. Na 

submissão ao ritmo, que paradoxalmente não é passiva mas ativa e criativa, forma-

se um campo de forças a partir da vivência do dançarino e sua troca com o som, o 

ritmo, o ‘outro’ e o espaço. Faço aqui uma analogia ao tipo de esforço que fazemos 

para flutuarmos n’água. Se não fizermos nenhum esforço afundamos mas se 

fizermos esforço demasiado não conseguimos o meio-termo de mobilidade 

necessário para que a flutuação aconteça. Precisamos, para tal, confiar na água, 

nos entregarmos à ela mas também operarmos com ela um fluxo que continuamente 
																																																								
5 Termo cunhado pelo antropólogo Arnold van Gennep, liminal se refere à um estado entre estados.  
6  “Estado especial de estonteamento que precede o transe”. Dicionário de cultos Afro-Brasileiros  
(CACCIATORE, Olga, 1977) 
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conjuga ação e relaxamento em permanente intercâmbio. Estar ciente deste fluxo, 

deixando um “outro” – água, chão, ritmo, som... - não humano te sentir, escutar, ver, 

seria o inicio de um estado onde o ritmo é sensivelmente incorporado. Sob uma 

sensibilidade animista, onde a dança ou o ritmo vem a ser um ‘outro’ que em algum 

momento pode nos habitar, com o qual podemos nos comunicar ou no qual 

podemos nos transformar, incorporar, não seguimos nem impomos o ritmo mas nos 

entregamos à ele ativamente. Sem essa submissão tangível no corpo e ao corpo – 

que põe em cheque o habitual controle da mente sobre o corpo e seu entorno - não 

nos tornamos ritmo, não permitimos que ele nos habite. A submissão ativa 

entretanto, não exclui a liberdade e a possibilidade de decisões ou proposições, 

subvertendo assim o nexo das polaridades passivo/ativo e acendendo uma via de 

intercâmbios onde agimos sobre o ritmo porque permitimos que ele aja sobre nós.  

SAMBA – PISAR, PULSAR, VIBRAR, FALAR 

O sambador, enquanto herdeiro das culturas animistas africanas e afro-

ameríndias brasileiras, pode encontrar no ‘estado de ritmo’, um estado a beira do 

transe, onde segundo o escritor Luiz Antônio Simas, o corpo que samba é um corpo 

em trânsito “por instâncias de encantamento que o colonialismo não consegue 

domar” (SIMAS, 2014). Se despirmos sua dança de nossas expectativas sociais, de 

nossas hierarquias de saberes, de nossas projeções culturais, talvez possamos ver 

onde a ondulação de um corpomente fluido subverte o que projetamos apenas como 

lascívia ou onde uma fala gestual imprevisível subverte o que entendemos como 

mero improviso ou ainda quando uma intensa vibração energética subverte o que 

parece uma recreação superficial. Se olharmos para o samba através de uma visão 

descolonial, animista, em ‘estado de ritmo’ vemos uma dança que não possui fins 

coreográficos pois em sua gênese não se ocuparia de uma escrita mas de uma fala.  
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O escritor e filósofo Malinês Amadou Hampâté Bâ coloca a vibração no 

cerne da fala elucidando uma noção primordial das tradições animistas sobre sua 

forma de comunicabilidade com o mundo. Bâ afirma: “Sendo a fala a exteriorização 

das vibrações das forças, toda manifestação de uma só força, seja qual for a forma 

que assuma, deve ser considerada como sua fala. É por isso que no universo tudo 

fala: tudo é fala que ganhou corpo e forma”. (BÂ, 1982 p.172). Este sentido ampliado 

e ancestral atribuído à fala como manifestação identitária de forças vibracionais, 

encontra ecos recentes nos ditos dos mestre populares que proferem que: quem 

sabe sambar tem que dizer no pé. Nas palavras de Jair do Cavaquinho7: “É preciso 

saber dizer no pé!” (LIGIÉRO, 2011, p.10). No samba que ‘fala’, “pisar” vem a ser um 

elemento primordial pois é a maneira de pisar que primeiramente propulsiona este 

dançar/falar. Com qual intensidade se coloca o pé no chão? Qual a parte do pé toca 

o chão primeiro? O pé empurra o chão impulsionando o resto do corpo ou é alçado 

pela perna? As pernas que erguem e colocam os pés no chão estão flexionadas ou 

retas? Qual a direção do pé ao tocar o chão? Qual a distância entre o pé e o chão a 

cada pisada? A cadência do pisar é miúda ou espaçada?  

Mas por que tantas minúcias? Nas cosmologias animistas africanas e afro-

ameríndias brasileiras o sagrado assim como outras dimensões de espaço-tempo se 

encontram no subterrâneo. Tanto a terra sob os pés quanto o ar no céu são matéria. 

O infinito não esta além das nuvens, no firmamento aonde a vista não alcança. 

Nesta interatividade com o solo, as escolhas codificadas de cada dança, suas 

minúcias, fazem parte de uma trama viva de saberes que visam conversar consigo e 

com o ‘outro’ em diferentes temporalidades e dimensões do invisível. Assim 

podemos cogitar que o que normalmente é visto e denominado de “passos” no 

																																																								
7 Jair do Cavaquinho é músico, compositor e integrante da Velha Guarda Portela.  
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samba, são em sua essência padrões flexíveis, passíveis de serem articulados 

espontaneamente a partir de certos códigos e atitudes. Esses padrões que se 

agrupam e se entrelaçam em uma só “unidade dinâmica” ao contrário de serem um 

“fim”, funcionam como ponto de partida para elaborar uma dança, uma conversa 

vibratória,  onde eles serão continuamente variados, reinventados e singularizados a 

cada pisada, em um exercício constante de criatividade do sambador ou sambadora 

em ‘estado de ritmo’.  

Quando pisamos emitimos um pulso à terra. E a cada pisada recebemos em 

retorno vibrações geradas pelos pulsos que emitimos em nossa interação com o 

solo. No samba, o corpomente que dança é indissociável do chão no qual se 

encontra. Em sua interação singular entre vibrar e pulsar em conjunção com o chão, 

o sambador ou sambadora captura suas reverberações, propagando-as pelo resto 

do corpo e alimentando sua motricidade. Quebrando, requebrando, gerando novas 

reverberações e alternando este fluxo entre pés, pernas, joelhos, quadris, torso, 

ombros, cabeça, braços e mãos, gera-se um circuito corporal através do qual a 

energia transita, transmuta, é retornada ao chão e irradiada ao espaço. Vibramos 

porque pulsamos. E pulsamos com o chão onde pisamos. Para aquele que samba 

em ‘estado de ritmo’: sambar é pulsar ao pisar, vibrar ao pulsar e articular vibrações 

e pulsações em infinitas variações de padrões de movimento, tornando-se ritmo e 

desta forma modificando a sensação de tempo cronológico no corpomente que 

dissolve a imagem de si e aprende a quebrar e recriar padrões. Através de seus 

deslocamentos, de seu requebrado ao reverberatório, uma natureza sincopante 

resiste e se expressa na contramão dos padrões sociais de controle da civilização 

colonial. 
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