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RESUMO:  O  fandango  caiçara  apresenta  uma  imensa  diversidade  de  versos  e  de

respectivas  performances  em bailes  de  fandango,  compondo  um grande  mosaico  de

tocadores,  dançadores,  personagens,  falas  e  imagens  que  vão  se  transformando  à

medida em que são experenciados nas situações em relevo. Isto porque a prática de

tocar,  ouvir  e  dancar  o  fandango nesta  região  (litoral  norte  do  Paraná e  sul  de  São

Paulo/Brasil) está inserida num complexo contexto polifônico onde o ressoar destas várias

“vozes”,  representa  a  vitalidade  de  uma  tradição  que  é  recriada  dia  após  dia.  No

fandango,  sobretudo,  as  letras  estão  imbuídas  de  fortes  percepções  do  ambiente,

juntamente com aspectos de seus cotidianos e temas envolvendo sentimentos, emoções

e  afetos  de  ordem  subjetiva.  Além  disso,  o  processo  de  “bricolage”  que  ocorre  na

composição das letras, onde recortes e trechos de autorias variadas vão se misturando no

trânsito  destes  versos  entre  tempo  e  espacos  diferenciados,  demonstra  o  aspecto

relacional e multiagentivo da “criatividade” no fandango. Portanto, não se trata de uma

não-autoria, mas de versos que circulam e se incorporam uns aos outros. A maneira de

um  bricoleur,  os  versos  são  compostos,  colecionando  restos,  miudezas,  fragmentos,

completando-os  e  recombinando-os  numa  nova  composição  (Lévi-Strauss,  1976).  O

caminho  que  proponho  para  a  visualização  da  “palavra  cantada”  no  fandango  é
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metaforizar a noção de voz, ampliando-a, incluindo a voz do violeiro, a poética dos versos,

a sonoridade dos instrumentos musicais, e ainda, os burburinhos do baile. Todas estas

são  manifestações do  mundo  sonoro,  e  como tais,  comportam qualidades simbólicas

essenciais. Proponho pensar o texto e a poesia oral enquanto performance, percebendo a

simultaneidade  destas  expressões  (Bauman  e  Briggs,  2008). Considerando  estes

elementos,  é  importante  retomarmos  a  centralidade  do  corpo  para  a  produção  e

reprodução da socialidade que reveste o fandango, assim, o  corpo  é o veículo que  dá

forma ao que se quer comunicar, seja através dos versos, da voz, das sonoridades ou dos

bailados,  a  performance  contida  nos  bailes  envolvem  o  uso  da  linguagem  poética

pensada enquanto potência criativa.

Palavras-chave: poética musical; performance; bricolagem.

Introdução

Aqui venho de tão longe 
Rompendo mares e ventos

 Somente pra não faltar
 No nosso divertimento

 (Versos fandango de Família Pereira.
Guaraquecaba/PR) 

Uma pequena embarcacão corta a baia de Paranaguá em direcão a mais um

baile de fandango, estamos no litoral norte do estado do Paraná, em direcão à localidade

de  Superagui,  municipio  de  Guaraquecaba.  Nestes  caminhos  permeados  pela

“maritimidade”,  formam-se  modos  de  vida  e  visoes  de  mundo  proprios,  envolvendo

diversos povoados que se encontram espalhados ao longo deste litoral. Os fandangos

embalam e marcam o ritmo de vida destas populacoes. Entrecortando relacoes marcadas

pela  identidade  caicara1,  afinacoes,  acordes  e  timbres  formam  um  universo  musical

especifico transitando pela fé, parentesco, trabalho e festa. 

Eventos periodicos, os  bailes  (como assim são chamados estes encontros),

são promovidos por grupos de fandango, associacoes, coletivos locais, e mesmo, grupos

familiares  e  comunitários.  Nestas  ocasioes  encontram-se  tocadores  e  batedores  de

fandango das mais diversas linhagens. Sob a melodia de violas e rabecas a memoria

caicara se atualiza e ganha continuidade entre a juventude que sempre se faz presente

nestas ocasioes. Momento de troca e diálogos intergeracionais, afirma-se nestes bailes a

1 Termo utilizado para designar um modo de vida caracteristico que combina a pesca, a agricultura e o
extrativismo na região litorânea que se estende do sul do estado do Rio de Janeiro até o norte do
Paraná. (DIEGUES, A.C., 2005). 



dinâmica  que  envolve  uma  potencia  criativa  e  criadora,  implicita  em  processos

performativos, onde a propria tradicão so é possivel pela possibilidade da criatividade,

pela abertura à transformacão2. 

No  ano  de  2013  acompanhei  uma  série  de  bailes  de  fandango,  por  entre

diversos povoados desta região, tinha por objetivo a producão de um video etnográfico,

ao qual  depois de pronto foi  chamado “Trânsitos Caicaras em Redes Fandangueiras”

(Funarte, 2013). Para este trabalho destacarei a experiencia vivida em um destes bailes,

realizado na localidade da Juréia, no sitio chamado Barra do Una no litoral sul de São

Paulo3. 

A proposta  esteve  em,  através  da  descricão  etnográfica  aliada  ao  registro

audiovisual,  capturar  movimentos  intrinsecos  a  este  complexo  de  interacão  social

propiciado pelos bailes de fandango, tendo como guia a multiplicidade das sonoridades e

configuracoes fandangueiras.  Penso aqui,  o  registro  audiovisual  como um recurso de

apreensão  significativo  de  formas  culturais  que  pressupoem  um  ambiente

multidimensional, onde sonoridades, poéticas e desenhos coreográficos acontecem em

uma mesma situacão. O proprio registro audiovisual torna-se objeto de análise, servindo

também  como  material  para  producoes  que  fazem  circular  e  fomentar  a  expressão

documentada, neste caso o fandango. 

A proposta primeira deste video etnográfico, este em através do registro do

trânsito de violeiros, rabequistas e dancadores inseridos nestas comunidades caicaras,

cartografar os fluxos articulados pelo fandango. E nessas tessituras, os sons, batidos e

bailados,  em  afinacoes  diversas,  produzidos  por  diferentes  musicos  e  instrumentos

compondo  cenários:  pontos  de  partida  e  chegada  das  trajetorias  agenciadas  pela

musicalidade caicara. Nessa trama de idas e vindas, trajetorias especificas de “visitacão”,

de “apresentacão” ou de festa, e o que motiva esse movimento: a fé, o parentesco ou

estratégias de sobrevivencia economica. Os elos entre estas comunidades, desta forma,

foram constituidos  por  meio  da  visualizacão  de  um  trânsito  caicara,  entre  diferentes

formas  de  espacos  onde  o  fandango  acontece  e  atualiza  suas  tradicoes,  articulando

saberes e modos de fazer diversos. 

As estratégias de registro dos eventos orais em textos fixos que possam refletir

2  Compartilho aqui com a visão de Roy Wagner (2010), para quem a noção de cultura traz o lastro da
relatividade, enfatizando o poder inventivo do ser humano. Para o autor e sua teoria da “ação humana”
fundamentada numa perspectiva dialética entre convenção e invenção, entre memória e improvisação, o
fato  das  tradições  serem  “inventadas”,  não  faz  delas  menos  tradicionais.  Segundo  Wagner,  toda
convenção teria sido inventada e toda invenção redunda numa convenção. 

3   Segue o link para visualizacão de um corte do video “Trânsitos Caicaras em Redes Fandangueiras”,
tendo  por  objetivo  evocar  por  imagens  a  experiencia  do  baile  do  fandango  na  Barra  do  Una.
http://vimeo.com/84306750 



fielmente a poética do evento vivo,  incluindo aspectos não-verbais,  são preocupações

frequentes dentro da antropologia, sobretudo no que tange os estudos de performance.

Diferentes autores influenciados por essa  linha  de estudos  estão a pensar sobre suas

formas descritivas e analiticas para além dos seus aspectos estéticos, assumindo assim a

performance enquanto um ato de comunicação. Seguindo a definição de Jakobson (1960)

para a função poética, ressalta-se esta enquanto modo de expressar a mensagem e não

o conteúdo da mensagem, assim a qualidade expressiva e poética na performance se

distinguiria de outros atos de fala.

Ao direcionar o olhar para o baile de fandango da localidade Barra do Una/SP,

busco oferecer um enquadre que desloque as nocoes reificadas e centradas em uma

perspectiva  da  performance  limitada  por  uma  abordagem  contextual  das  interacoes

sociais (Bauman e Briggs: p.190, 2008).  Observo o ato performativo, neste caso o baile

de  fandango,  como  uma  interacão  complexa  e  heterogenea  de  padroes  formais  na

construcão  social  da  realidade,  enquanto  uma  “experiencia  em  relevo”.  Seguindo

Bauman, o qual define performance como um evento comunicativo que tem o poder de

evocar  a  experiencia  em  relevo  como  “conseqüencia  dos  mecanismos  poéticos  e

estéticos  produzidos através de vários  meios  comunicativos  simultâneos”,  em que  as

qualidades expressivas, emotivas e sensoriais suscitadas pela performance são o centro

da experiencia (Langdon, 2007:3). 

No  baile  de  fandango  da  Barra  do  Una,  o  sensorio  aliava-se  a  uma  forte

presentificacão da memoria, de fato, estava tudo ali: emocão, estética, politica e memoria,

elementos  que  impregnam  essa  socialidade.  Como  veremos  a  frente,  os  bailes  de

fandango são como que formas de reconstrucão da socialidade caicara, movimentada

pela constante desconstrucão de suas territorialidades. 

Nesses  bailes  é  possivel  reconstruir  uma  antiga  socialidade  por  meio  de

cantos, dancas, risos e corporeidade. Os bailes de fandango podem ser compreendidos,

nesse sentido, como momentos de reafirmacão destas relacoes por meio de uma poética

não somente no sentido verbal, mas também ampliando-a ao nivel da linguagem corporal.

Pensando  a  música  como  elemento  central  na  condução  da  experiência  vivenciada

durante o baile, juntamente com a corporalidade ou engajamento corporal.

A poetica do corpo e a performatividade da memoria 

Tomando como proposta a performance para além de objeto de estudo, mas

também  enquanto  um  método  de  abordagem,  auxiliando  a  dar  uma  nova  forma  à



producão e reproducão do conhecimento antropologico, penso aqui o baile de fandango a

partir da perspectiva de uma performance   que tanto dá forma, quanto é formada pela

experiencia. A grande questão para a compreensão destes eventos, no entanto, é que

não estamos falando somente de uma linguagem escrita ou falada, mas de algo que está

num outro  nivel  de  complexidade,  daquela  linguagem que  se  desenvolve  através  de

gestos, de sons, do uso espaco e do tempo e do contato com o outro, acionando em seus

participantes um tipo de conhecimento multisensorial.  A percepcão destes eventos por

parte do observador também ganha em complexidade, para Taussig: 

Surely  this  sense  includes  much  that  is  not  sense  so  much  as
sensuousness,  an embodied and somewhat  automatic  "knowledge"  that
functions like peripheral vision, not studied contemplation, a knowledge that
is  imageric  and  sensate  rather  than  ideational;  as  such  it  not  only
challenges  practically  all  critical  practice,  The  across  the  board,  of
academic disciplines but is a knowledge that lies as much in the objects
and spaces of observation as in the body and mind of the observer (1992:
141-42) 

Diferenciando-se dos bailes de fandango até aqui experenciados, na Barra do

Una,  localidade  situada  no  interior  da  Estacão  Ecologica  da  Jureia,  participei  de  um

fandango  realizado  entre  parentes,  vizinhos  e  camaradas,  em  comemoracão  ao

aniversário de casamento de Cleiton do Prado, juntamente com o aniversário de 16 anos

de sua cunhada. 

A situacão se diferenciava pelo motivo que impulsionava aquele baile,  bem

como, pelo local de sua realizacão. A maior parte dos bailes atualmente acontecem em

clubes, bares, centros culturais, poucos são os fandangos que se realizam nas casas dos

fandangueiros como este da Barra do Una.

Para  chegar  até  o  local  onde  será  realizado  este  fandango  passamos  por

Peruibe, municipio localizado no litoral norte de São Paulo, que concentra muitos dos

antigos moradores da Juréia. Todos esses antigos moradores da Jureia foram forçados a

deixar seus sitios por forca da legislacão vigente que não permitia a presenca destas

comunidades no interior  da Unidade de Conservacão.  Restando ainda alguns poucos

moradores nesta região, como no caso o sogro de Cleiton, pois teria a funcão de “guarda-

parque”, permanecendo no local com funcoes “fiscalizadoras”. 

As transformacoes nesta territorialidade repetem-se em diversas localidades,

tanto no litoral paulista, quanto no paranaense, onde é possivel perceber os reflexos das

transformacoes socio-ambientais e economicas no fandango. A reducão da prática dos

mutiroes, das atividades agricolas, da pesca, extrativismo vegetal, significou mudancas



também  na  sociabilidade  destas  comunidades,  em  seu  lazer  e  em  suas  esferas  de

solidariedade. 

Chegamos durante a noite, atravessando um pequeno canal em uma canoa,

junto com vários outros convidados que estavam a caminho deste fandango. Do outro

lado, mais de 1 hora de caminhada sob areia grossa e um céu estrelado nos aguardava,

porém tres motos se revezavam e encurtavam a distancia entre o canal e o sitio onde

ocorreria o fandango. Na escuridão, vento, areia, solavancos, o soar dos motores e a

vontade de chegar ao tão esperado fandango. 

A casa de madeira, cercada por um amplo terreiro que abrigava por volta de 5

barracas de uso dos convidados, estava toda iluminada para receber o baile. Algumas

rodas de conversa se estabeleciam ao lado de fora, bebia-se e falava-se sobre noticias da

cidade, pessoas que não estavam presente naquela festa e sobre a expectativa para o

baile que se iniciaria a qualquer momento. Na sala 3 bancos de madeira, nas paredes

revelava-se a paixão pelo Santos Futebol Clube, e ao meio deste espaco uma mesa com

o bolo e as comidas a serem servidas apos o parabéns. 

De todo lado escutávamos referencias as relacoes de paren- tesco: “oi titio”,

“vamos primo”, “este aqui é meu cunhado”, determinando que aquele fandango era “entre

familia”. Pensando os sentidos dados à nocão de familia e de “parente” Commerford irá

afirmar que: 

Uma  das  dimensoes  da  vida  em  familia  é,  portanto,  a  constante
representacão  (no  sentido  dramaturgico)  de  nocoes  de  união,
solidariedade,  de  autoridade,  de  ordem,  de  hierarquia  e  também  de
igualitarismo.  Não  por  acaso,  nas  mais  variadas  circunstâncias,  ao  se
refletir sobre alguma forma de relacão social, se recorre a frases da série
‘como uma familia’, ‘como um pai’, ‘como uma mãe’, ‘como irmãos’”. (2003,
p. 117). 

O  baile  se  inicia  por  volta  das  dez  horas  da  noite,  a  configuracão  deste

fandango lembra muito as falas que remetem aos fandangos mais antigos. Nos bancos a

divisão por  genero,  de  um lado homens,  de  outro  mulheres.  É o proprio  Cleiton que

comanda o baile, revezando em alguns momentos com seu Pradel Martins, antigo violeiro

falecido recentemente.

Sentados ao banco no canto do comodo, param somente durante as rodadas

de cachaca e café que circulam marcadamente ao longo da noite. O violeiro apesar de

não fazer parte da danca, a comanda. Através de seus toques e versos os dancadores

iniciam ou finalizam uma danca, bem como, desenvolvem determinadas coreografias, é

preciso entender o que o violeiro diz (versos e acordes) para saber o que dancar. 



No Una, a cada moda, a sala de assoalho de madeira propria ao fandango,

parece  ficar  ainda  menor  para  o  crescente  numero  de  casais.  Os  pares  exibem um

bailado leve e cadenciado,  circulam ao longo da extensão da sala,  da mesma forma

quando  executam  o  “passadinho”,  também  em  circulos.  O  constante  movimento  de

arrastar dos pés marca e insere uma sonoridade propria aos bailes de fandango, como se

complemento do som dos instrumentos. Apesar de cada individuo imprimir seu proprio

estilo,  na danca do fandango não há muito espaco para improvisacoes. Talvez o que

importe não seja a atuacão individual, mas a performance enquanto expressão de cada

“comunidade de danca”. Neste fandango da Praia do Una se evidencia de forma muito

clara a análise de Evans-Pritchard, destacando a funcão social da danca: 

É até certo ponto importante lembrar que a danca é uma atividade social
desenvolvida  por  pessoas  que  tem  entre  si  um  laco  de  associacão  e
experiencia comuns baseadas na proximidade residencial, e que esse laco
é  reforcado  por  sentimentos  de  parentesco  e  por  outras  forcas
socializadoras ([1928], 2010, p.12). 

Assim, entre bailados e passadinhos, da sala para cozinha, da cozinha para o

terreiro, o fandango da Praia do Una amanhece. Nos passos e balancar do fandango, se

constitui através do baile, a propria “fabricacão do social”, colocando em acão atores e

sujeitos que tem o corpo como locus de experimento do mundo. O corpo, deste modo,

“não é tido como suporte de identidades e papéis sociais, mas sim como instrumento,

atividade  que  articula  significacoes  sociais...”  (Seeger,  et  al,  1979,  p.20).  São  estes

“corpos culturais”, imersos em processos da memoria que se relacionam com dimensoes

tanto  cotidianas,  quanto  espetaculares  ou  expressivas,  demonstrando  como  uma

determinada corporalidade é produzida e reproduzida na ”comunidade de danca”. 

Neste caminho é possivel também apontarmos para o caráter de resistencia e

afirmacão  que  encontra-se  por  trás  deste  baile  de  fandango  na  Barra  do  Una.  É

importante destacar que pela legislacão em vigor, aquele baile não poderia estar sendo

realizado daquele modo, naquele sitio, sem a devida autorizacão do orgão competente.

Neste  sentido,  o  componente  politico,  tem  acompanhado  também  a  realizacão  e

participacão nestes bailes. Podemos acompanhar Lepecki, que tem  o entendimento de

danca como coreopolitica, uma atividade particular e imanente. Numa relacão dialética

que se estabelece entre “dancas e seus lugares; e entre lugares e suas dancas”, o autor

irá lancar a hipotese de que: 

(...) a danca, ao dancar, ou seja, no momento em que se encorpora no
mundo  das  acoes  humanas,  teoriza  inevitavelmente  nesse  ato  o  seu
contexto social.  A danca entendida como teoria social da acão, e como
teoria social em acão, constituiria simultaneamente o seu traco distintivo
entre as artes e a sua forca politica mais especifica e relevante. (Lepecki,



2011: p.45). 

A reducão do territorio de uso das populacoes caicaras pode ser associada às

drásticas mudancas sociais e economicas ocorridas nas ultimas décadas que, seja pela

especulacão de terras ou por processos de desapropriacão e restricão ao uso de recursos

naturais para fins de conservacão ambiental,  levaram grande parte dos moradores de

áreas rurais, ribeirinhas ou praianas a migrar para a periferia das áreas urbanas, que

pouco a pouco foram sendo circundadas por bairros caicaras. Uma roda de fandango,

neste sentido, pode nos remeter a atualizacoes e presentificacoes da memoria, e mais

ainda,  a  movimentos  que transcende o  plano estético  e  artistico  englobando o plano

político. 

A palavra cantada no fandango: criatividade e contextualidade 

No fandango, como em diversas outras manifestacoes populares, quando um

cantador apresenta seus versos, dependendo das musicas cantadas, pode tanto colhe-las

do repertorio  tradicional  como improvisar  de  acordo com sua criatividade.  É bastante

comum  percebermos  versos  ou  trechos  cantados  em  uma  marca  ou  moda  serem

utilizados em outras pelo mesmo violeiro, ou em localidades distantes umas das outras. A

maior parte 

das musicas de fandango devem ser entendidas como expressoes do momento em que

foram executadas. Neste processo dinâmico, as performances vão se constituindo com

base em alguns fatores, nesta secão buscarei destacar dois elementos centrais para a

análise das performances, a ideia de “criatividade” e de “contexto”. 

Comecemos  refletindo  sobre  a  primeira,  a  nocão  de  “criatividade”  que

acompanha muitos dos trabalhos que envolvem expressoes artisticas. Tratada de forma

algumas  vezes  restrita,  a  nocão  de  “criatividade”  pode  ser  compreendida  como

remetendo-se ao inato, individualizado e orgânico, nocão esta que vem sendo superada

por uma antropologia mais contemporânea. Para McLean (2009) a criatividade so pode

ser compreendida a partir de uma visão experimental, multiagentiva e pluralista, deste

modo, “I view creativity not as an attribute of individuated human or supernatural agents

but as a relational process operating between bodies of different kinds (“animate” and

“inanimate”) and blurring their contours” (p. 214). Portanto, a criatividade é sempre uma

atividade relacional  sendo melhor  entendida,  não como uma "faculdade"  exercida por

individuos particulares, mas sim como imanente no "processo de vida em si”, entendida



como todo o campo das relacoes entre os seres humanos e seus ambientes (Ingold, apud

McLean, 2009). 

No fandango,  sobretudo,  as letras estão imbuidas de fortes  percepcoes do

ambiente, juntamente com aspectos de seus cotidianos e temas envolvendo sentimentos,

emocoes e afetos de ordem subjetiva. Além disso, o proprio processo de “bricolage” que

ocorre na composicão das letras, onde recortes e trechos de autorias variadas vão se

misturando no trânsito destes versos entre tempo e espacos diferenciados, demonstra o

aspecto relacional e multiagentivo da “criatividade” no fandango. Portanto, não se trata de

uma não-autoria, mas de versos que circulam e se incorporam uns aos outros. Destaco

neste texto, a letra da cancão “Papagaio louro” que acompanha o video de registro do

baile da Barra do Una, vejamos: 

Dance,  dance minha gente/Aproveite enquanto eu quero/Papagaio louro
que veio da beira-mar/As cordas são de arame/Meus dedos não são de
ferro/Papagaio louro que veio da beira-mar/Fui descendo rio abaixo/sem
ter onde me parar/Convidei meu coleguinha/Para comigo cantar/A dor que
meu peito  sente/Agora  eu  vou  falar/Papagaio  louro  que  veio  da  beira-
mar/Quero dar por despedida/Na folhinha da taquara/Papagaio louro que
veio  da  beira-mar/Quem  namora  amor  alheio/Não  tem  vergonha  na
cara/Papagaio louro que veio da beira-mar/Fui descendo rio abaixo/Sem
ter onde me parar/Convidei meu coleguinha/Para comigo cantar/A dor que
meu peito sente/Agora eu vou falar/Papagaio louro que veio da beira-mar 

Em um dos trechos do vídeo que acompanha este trabalho, no momento em

que as pessoas estão conversando na cozinha da casa do fandango, uma das discussoes

de fundo gira em torno da autoria de determinados versos, suponho que este tipo de

questão  passou  a  ser  levantada  a  partir  da  intensificacão  de  registros  fonográficos

envolvendo  o  fandango,  sobretudo  a  partir  da  década  de  1990.  Com uma crescente

circulacão  destes  versos  propiciados  por  circuitos  de  difusão  mais  ou  menos

especializados, a questão da autoria passa a ser um tema relevante para aqueles que

vivenciam o fandango de algum modo. É o caso dos versos da cancão “Papagaio Louro”,

que respeitando diferentes apropriacoes, é executada em muitos dos bailes de fandango

por toda a região pesquisada. 

A imensa diversidade de versos e de suas respectivas performances em bailes

de fandango compoem um grande mosaico de tocadores, dancadores, personagens, falas

e imagens que vão se transformando à medida em que são experenciados nas situacoes

em relevo, sendo necessário ve-los neste pleno movimento. Isto porque a prática de tocar,

ouvir e dancar o fandango nesta região está inserida num complexo contexto polifonico

onde o ressoar  destas várias “vozes”,  representa a vitalidade de uma tradicão que é

recriada dia apos dia. 



A imagem da polifonia de vozes traz consigo as importantes contribuicoes de

Zumthor e sua abordagem sobre a performance relacionando-a à prática da linguagem

poética, ligando esta ao corpo: 

(...) o poético (diferente de outros discursos) tem de profundo, fundamental
necessidade,  para  ser  percebido  em  sua  qualidade  e  para  gerar  seus
efeitos, da presenca ativa de um corpo: de um sujeito em sua plenitude
psicofisiologica particular, sua maneira propria de existir no espaco e no
tempo e que ouve, ve, respira, abre-se aos perfumes, ao tato das coisas”
(2000: 41). 

A  performance,  para  este  autor,  está  profundamente  ligada  ao  que  ele

considera  por  vocalidade,  recitada  ou  cantada,  partindo  de  um  modelo  que  é  o  da

oralidade. É justamente a corporeidade – o peso, o calor, o volume real do corpo, do qual

a  voz  é  expansão  –  que  Zumthor  estabelece  como  caracteristica  da  vocalidade  e

elemento essencial a toda performance.

O  caminho  que  proponho,  portanto,  para  a  visualizacão  dessas  idéias  no

fandango é metaforizar a nocão de voz, ampliando-a, incluindo a voz do violeiro, a poética

dos versos, a sonoridade dos instrumentos musicais, e ainda, os burburinhos do baile.

Todas estas são manifestacoes do mundo sonoro, e como tais, comportam qualidades

simbolicas essenciais. 

Seguindo  as  inquietacoes  propostas  por  Finnegan  (2008),  se  no  fandango

texto,  musica  e  performance  acontecem  simultaneamente,  como  devemos  abordar  o

fenomeno complexo da cancão? A autora, na mesma linha de Zumthor, propoem pensar o

texto  e  a  poesia  oral  enquanto  performance,  refletindo  em  como  elas  operam  em

conjunto.  Portanto,  se  cada  performance  e  cada  etnografia  são  relativas  a  um

determinado contexto cultural e seu significado so pode ser compreendido neste contexto,

faz-se necessário pensarmos justamente o que entendemos por contexto da performance.

Na abordagem dos estudos da performance, proposta por Bauman e Briggs

(2008),  os autores assumem uma perspectiva critica ao repensar a forma com que o

contexto estava sendo trabalhado nas análises de performances narrativas. Assumindo

que um texto não pode ser compreendido sem seu relativo contexto, os autores propoem,

no entanto,  que se  considere  este  não mais  em termos normativos,  convencionais  e

institucionais,  mas  como  um  processo  de  negociacão,  onde  “descentramento  e

recontextualizacão tem poderosas implicacoes para a conducão da vida social” (p.190). É

este  processo  de  “entextualizacão”  e  de  “contextualizacão”  que  atentam  Bauman  e

Briggs,  denotativo  da  “interacão  complexa  e  heterogenea  de  padroes  formais  na

construcão social da realidade” (op. cit. p.194) presentes na performance. 



Considerando  os  elementos  colocados  até  o  momento,  é  importante

retomarmos a centralidade do corpo para a producão e reproducão da socialidade que

reveste o fandango, assim, o corpo é o veiculo que dá forma ao que se quer comunicar,

seja através dos versos, da voz, das sonoridades ou dos bailados, a performance contida

nos bailes envolvem o uso da linguagem poética, pensada enquanto potencia criativa. 

O fandango é, assim, em todos os sentidos, um momento muito especial para

as  populacoes  que  o  praticam.  Momento  de  recriacão,  de  reafirmacão  estética,  de

conhecimento, memoria e politica. Um conhecimento que se afirma e se difunde de modo

especifico,  em que se percebe nitidamente que os sentidos do mundo passam pelos

sentidos do corpo.  Conhecimento em que o corpo é memoria,  em que a experiencia

sensivel  implica  corpos.  Conhecimento  sinestésico  em  que  se  misturam  as  várias

percepcoes de sonoridades, cantos, risos, euforia, cheiros, excitacão e prazer estético.

Nesse sentido, o fandango caicara revela um profundo engajamento daquelas pessoas

com seu ambiente, pois como suscitado por Deleuze na epigrafe inicial deste texto, “o

som nos invade, nos empurra, nos arrasta, nos atravessa”. 
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de Maria Laura V. C. Cavalcanti. Cadernos de Traducão No 1. Nucleo de Estudos Ritual e

Sociabilidades Urbana. 2010, (1928). 

FINNEGAN, Ruth. 2008. “O que vem primeiro: o texto, a musica, ou a performance?”. In

Matos, Elizabeth Travassos e Medeiros, Fernanda Teixeira de (org.).  Palavra Cantada:

Ensaios sobre poesia, musica e voz. RJ: 7 Letras. 



LANGDON,  E.  Jean.  Performance  e  sua  diversidade  como  paradigma  analítico:  a

contribuição  da  abordagem  de  Bauman  e  Briggs.  Ilha.  Revista  de  Antropologia,

Florianopolis, v. 8, n. I (2007), p. 163-183, 2008. 

________________  A fixação  da  narrativa:  do  mito  para  a  poética  de  literatura  oral.

Horizontes Antropológicos, vol. 12, p. 13-36, 1999. 

LEPECKI, Andre. 2012. “Coreopolitica e coreopolicia”. Iha. (2011), v. 13, n. 1: 41-60. 

MCLEAN, Stuart. 2009. “Stories and cosmogonies: imagining creativity beond “nature” and

“culture”. Cultural Anthropology. Vol. 24(2):213—245. 

SEEGER, A., DA MATTA, R. & VIVEIROS DE CASTRO, E. 1987 (1979). “A construcão da

pessoa nas sociedades indigenas brasileiras”.  In Sociedades indigenas e indigenismo,

Pacheco de Oliveira Filho, J. (ed.). pp. 11-29. 

SEREMATAKIS, Nadia. 1983. “The memory of the senses”.  Visual Anthropology review.

Vol.9 92): 2—18. 
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