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Resumo: Este trabalho apresenta o projeto de pesquisa sobre as estruturas de comunicação e 
interação de sambistas na roda de samba. Se trata de uma pesquisa de campo em diferentes rodas na 
cidade do Rio de Janeiro que pretende revelar como os músicos interagem e se comunicam, quais 
informações eles trocam de que maneira para atingir o resultado sonoro desejado. Visto o fato que os 
sambas são transmitidos oralmente e via gravações, geralmente não decorados detalhadamente, e que 
na roda existe uma troca de músicos, os interações entre os músicos são relevantes para a 
performance.  
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Neste artigo apresento o conceito de uma pesquisa de campo sobre as 
estruturas de comunicação e interação de sambistas na roda de samba e explico 
algumas ideias relevantes. 

A roda de samba é uma manifestação cultural popular que remete às 
tradições e origens do samba no Rio de Janeiro no começo do século XX. Na época, 
samba era tocado nas casas, quintais, botequins e escolas de samba. Até os dias de 
hoje, as pessoas se reunem nas tradicionais rodas que acontecem em vários bairros 
da cidade do Rio de Janeiro, algumas semanal outras mensalmente. Além da 
diversidade de localidade – praça, rua, bar, restaurante, clube ou escola de samba –, 
dia e horário, as rodas são formadas por músicos de diversas categorias – podem ser 
ou amadores ou profissionais, ou jovens ou velhos, ou tudo misturado. No mais a 
roda pode ser basicamente fechada ou aberta para a participação de outros músicos 
que estiverem presentes.  

O formato da roda no samba tem alguns traços em comum com a jam 
session no jazz, no sentido de tratar-se de um conjunto de músicos que vão se 
alternando, mas com as diferenças principais de que a improvisação, na forma de 
solos instrumentais, tem um papel decisivo no jazz, e que o samba é sempre cantado. 
A improvisação já foi mais importante na roda, sobretudo no sub-gênero partido-alto, 
mas hoje em dia é menos frequente ver um sambista improvisando versos na hora. 
Uma outra diferença constitui a participação. Na jam session o público geralmente 
não canta ou dança, mas na roda sim – as pessoas cantam juntas, batem palma, 
dançam, conversam, comem e bebem. Se trata então mais de um fazer musical 
coletivo num ambiente descontraído e festivo, do que de uma mera apresentação 
musical. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
os vertentes partido-alto, samba de terreiro e samba-enredo “não são simplesmente 
gêneros musicais, mas formas de expressão, modos de socialização e referenciais de 
pertencimento.”1 
 

 

                                                           
1http://portal.iphan.gov.br/montarDetalheConteudo.do?id=17757&sigla=Institucional&retorno=detal
heInstitucional. 25.07.2014. 
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Interação e comunicação 
 
O que me interessa particularmente na roda de samba é a interação e a 

comunicação dos músicos, sobretudo se estas apresentam certas estruturas ou formas 
fixas. Dado o fato que os músicos tocam sem partitura, mas também não decoram os 
sambas detalhadamente, interação e comunicação entre eles são muito importantes. 
Os músicos precisam dispor de um conhecimento profundo do gênero e das versões 
de referência dos sambas para poder obter juntos um resultado sonoro bom. 
Geralmente as referências são as gravações originais, às vezes uma releitura se torna 
referência e então serve com seu andamento, seus clichês e convenções como 
orientação para a performance atual. Existem convenções tão marcantes que elas 
quase viraram parte do samba e é praticamente obrigatório tocá-las. Além do 
conhecimento, a prática musical é fundamental para tocar bem no conjunto e 
entender e saber responder às dinâmicas da roda.  

Os músicos se comunicam entre si e com o público. A comunicação pode 
ser concreta – tanto verbal quanto não-verbal – ou simbólica – p. ex. expressando 
noções  de brasilidade, igualdade e pertencimento através das letras e das próprias 
práticas musicais. A roda apresenta então uma forma de comunicação entre músicos 
e público, não só quando se canta partido-alto. Ela oferece conteúdo textual e musical 
– que é sentido – para as pessoas, que podem aceitar esse sentido, interpretar, 
aprovar e se identificar. 

Música cria memória e constitui uma parte importante da cultura, ela está 
presente na vida de qualquer ser humano – para uns mais, para outros menos. O 
samba com sua tradição longa, reconhecido como música popular nacional, 
possibilita através da identificação com ele também a identificação com a cultura 
brasileira. Essa identificação pode efetuar-se na roda, onde o público dispõe de 
diversas formas de participação, como p. ex. cantar, bater palma, dançar e até fazer 
uma participação tocando no lugar de um músico da roda. 

Além da comunicação, pode se ver várias formas de interação na roda de 
samba. A interação de um sujeito, que é caraterizada por ações com efeitos e 
influências mútuos entre no mínimo dois partidos, se dá com o mundo humano, no 
caso do músico com os outros músicos e o público. Eu incluo também o mundo dos 
objetos,  mesmo se estes, p. ex. os instrumentos, não podem responder da mesma 
maneira como pessoas, mas somente com uma resposta sonora que depende da ação 
do músico. Os instrumentos também podem ser vistos como meios de comunicação, 
que presentificam os sambas e cujo uso influencia as formas de agir dos outros 
músicos. Dependendo do autor, a comunicação é contida na interação (Bucher 2001) 
ou vice-versa (Jäckel 1995), o que será elaborado mais no futuro. 

Comunicação e interação podem se manifestar de diversas maneiras, como 
já foi dito. Pode se diferenciar a comunicação e interação entre os músicos, entre os 
músicos e o público e somente entre as pessoas do público – o último não será 
abordado por esta pesquisa. Pode ser verbal ou com linguagem corporal incluindo 
expressão facial e gestos. E o conteúdo que pretende se passar com a fala, os olhares 
ou os gestos pode se referir à execução do samba – título do próximo samba, tom, 
jeito de tocar, convenção, entrada ou saída de um instrumento – e à participação do 
público – animar a bater palma ou cantar. Afinal, comunicação e interação podem ser 
realizadas de forma hierárquica ou democrática, assim permitindo p. ex. equilíbrio e 
igualdade entre as vozes dos músicos. 
 



 

Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  160 

 

Como em cada situação existem códigos, que precisam ser conhecidos para 
poder ler e interpretar os signos e artefatos culturais, para poder fazer parte do grupo 
cultural em questão, para entender e se comportar conforme as normas do grupo. No 
caso da roda de samba esses códigos precisam ser conhecidos pelos músicos para 
poder tocar e participar. São normas para comportar-se adequadamente, entender 
signos e símbolos e poder responder da maneira esperada – então sempre 
envolvendo interação e comunicação. Para o público não tem tantos códigos de 
comportamento ou de vestir-se quanto p. ex. num concerto de música clássica na sala 
de concerto. E se para tocar é preciso saber tocar um instrumento e samba, e para 
cantar é preciso saber as letras, e para sambar é preciso saber sambar – para bater 
palma e mexer o corpo junto com o ritmo é suficiente imitar, isso em geral todo 
mundo pode. 

Já o arranjo físico da roda é favorável à comunicação e interação, pois se 
trata de uma forma circular, com os músicos geralmente sentados em volta de uma 
mesa, o que facilita o contato entre eles. O público fica em pé em volta dos músicos, 
assim que as pessoas podem ficar bem perto dos músicos, podem ver os músicos e 
podem se ver umas às outras. Assim se cria um ambiente de democracia – não tem 
camarotes – e sobretudo conexão, favorável à integração, participação, então à 
interação e comunicação. 
 
Método 
 

Para pesquisar a comunicação e interação dos sambistas na roda de samba 
e para identificar possíveis estruturas ou formas, farei uso de três métodos diferentes. 

O primeiro é a observação participante, sempre levando em conta que pelo 
fato de participar como ouvinte/espectador, já me aproximo ao grupo pesquisado. 
Consequentemente, sou menos neutro, assumo alguns presupostos e fenômenos 
como naturais e perco um pouco do olhar objetivo de quem está fora da roda de 
samba. Aqui a grande vantagem é que não sou nem brasileira e nem cresci dentro 
dessa cultura popular brasileira. Obviamente existem também pessoas com 
nacionalidade não-brasileira que cresceram no Brasil e ficaram familiar com este 
formato da roda de samba, como tem pessoas que cresceram e vivem no Rio de 
Janeiro sem jamais ter ido a uma roda de samba. Considerando que, em soma, passei 
mais de dois anos morando no Rio de Janeiro, já houve processos de adaptação, 
aculturação e assimilação. Porém, me lembro do meu espanto na primeira roda de 
samba, vendo os músicos tocando um repertório grande de cor, ainda por cima em 
formações alternantes, e as pessoas presentes, de várias idades, assistindo, cantando, 
dançando.  

Para ampliar as observações que serão anotadas no diário de campo por 
uma perspectiva mais objetiva e também por um ângulo de visão maior, pretende-se 
filmar as rodas. Uma outra grande vantagem da gravação consiste na possibilidade de 
assisti-la inúmeras vezes. Assim pode se observar numa dada situação primeiro um 
músico, depois um outro, traçando bem e detalhadamente a interação e comunicação 
entre os sambistas. Na análise do material filmado pode ser usado até uma software 
de video tracking para marcar os movimentos. Se isso leva a resultados significativos, 
só pode ser descoberto depois da coleção dos dados e da preparação dos mesmos com 
a software. 

O terceiro método de pesquisa é tão importante quanto os dois primeiros 
para captar e entender as estruturas de comunicação e interação dos músicos. 
Sobretudo para entender do ponto de vista dos insiders, pois se trata de entrevistas. 
Essas entrevistas serão semi-estruturadas, com algumas perguntas chave que guiam o 



 

Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  161 

 

diálogo entre pesquisador e pesquisado. A énfase na forma dialógica deve possibilitar 
relações horizontais e pode resultar também em surpresas e revelações, que não 
foram nem planejadas e nem previstas pelo pesquisador. Através do diálogo tentarei 
captar ao máximo a perspectiva êmica para depois compará-la com e contrapô-la à 
percepção ética. Seguindo as ideias de Thompson (1998), as entrevistas dão voz às 
pessoas, cujas vozes ainda não foram muito ouvidas, e que assim podem contar das 
suas experiências, das suas visões e das coisas, que elas consideram importantes – o 
que não sempre coincide com a visão e opinião do discurso dominante. 
 
Fundamentos teóricos 
 

Além dos conceitos fundamentais de interação e comunicação, a pesquisa 
se baseia nas teorias culturais praxeológicas e nas performance studies, que serão 
apresentadas brevemente neste lugar.  Visto o fato de que as teorias de comunicação 
foram aplicadas sobretudo para explicar a relação entre músicos e público, e de que a 
comunicação verbal representa só uma parte das interações entre os músicos, 
McCaleb (2012) sugere como conceito mais apropriado o de interação. A interação 
entre músicos envolve os processos de mandar informações – o que também pode ser 
não intencionado, diferente das teorias de comunicação que implicam a intenção de 
uma mensagem transmitida –, de recebé-las, interpretá-las e ajustar o próprio fazer 
musical segundo elas (McCaleb 2012).  

As teorias culturais praxeológicas entendem cultura como prática social, e 
esta última como ações diárias, rotineiras. Seu representante mais conhecido é 
Bourdieu (1976) com sua teoria da prática – em palavras simples, a prática social é 
definida pelas interações de Habitus (comportamento) e Feld (estrutura social). A 
maneira de tocar samba, assim que eu saiba, fundamenta-se também no simples fazer 
musical, na experiência diária, na participação e imitação da prática musical.  

Em terceiro lugar, me refiro às performance studies, cuja aplicação à 
musicologia ainda é recente (Brüstle 2006). As teorias performáticas reforçam o 
caráter de processo dos fenômenos culturais, cujo significado simbólico é assim 
conectado à execução concreta da sua apresentação. A apresentação em si dispõe de 
um potencial transformador e ganha importância em frente do texto ou tecido fixo, 
ou então do entendimento de música como texto. Essa abordagem é muito 
importante sobretudo quando se trata de música não-escrita, oral – como é o caso do 
samba. Interpretação e interações dos músicos também dependem do respetivo 
contexto de apresentação, do lugar e do público. 
 
Hipóteses 

 
Suponho que existem certas estruturas interativas e comunicativas, as 

quais os músicos usam tanto consciente quanto inconscientemente para tornar 
possível o fazer musical coletivo e otimizá-lo. Essas formas de interação e técnicas 
corporais podem ser apropriadas partialmente pela aprendizagem informal, p. ex. 
pela observação de outros músicos e a seguinte imitação. Também elas podem ser 
registradas quase automaticamente, inconscientemente na memória corporal, pois 
elas fazem parte da cultura vivenciada, então são prática cultural. 
 
Objetivo 

 
Esta pesquisa pretende levar a um entendimento mais detalhado da roda 

de samba, com foco na interação e comunicação em específico, e a uma compreensão 
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melhor do processo do fazer musical em geral, assim fazendo uma contribuição para 
a etnomusicologia comparada. O conceito da pesquisa pode ser aplicado a outros 
conjuntos, gêneros musicais ou culturas – p. ex. bateria da escola de samba, 
orquestra de câmara, gamelão – para poder revelar e comparar o funcionamento de 
interação no fazer musical. 
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