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O trabalho  apresenta  a  dança  tradicional  afro-chilena  chamada  tumba utilizada  em um 

processo de manipulação discursiva para reconstruir a identidade afro-chilena que durante todo o 

séc. XX permaneceu desconhecida pelos chilenos e pelo próprio estado-nação. Antes de mais nada, 

é necessário entender e situar o problema no seu território geopolítico e, por consequência, na sua 

fronteira que passou a ter novos contornos a partir da Guerra do Pacífico, ainda no séc. XIX. 

A comunidade afro-chilena vive em Arica, cidade localizada ao extremo norte do Chile, e 

que  antes  da  guerra  pertencia  ao  território  peruano.  No período  do  pós-guerra  Arica  passou a 

pertencer ao Chile e a população negra que vivia na região sofreu um grande trauma gerado por 

perseguições e degredo. Essa medida pretérita determinada pelo estado-nação chileno é designado 

pela como  chilenização, ou seja, um processo de demarcação das novas fronteiras geopolítica e 

étnica a fim de instituir a nova nacionalidade em Arica. Com isso todos que viviam na região, 

inclusive a população afrodescendente, deveriam adotar a nova cultura e todos os elementos que 

dela  deriva.  Em contrapartida  não  havia  a  possibilidade  de  coexistir  culturalidades,  territórios 

distintos da identidade nacional chilena, fato que forçou a população afrodescendente a ocultar os 

resquícios da sua cultura e identidade que até o momento era considerada peruana. 

Com efeito, ao longo de todo o séc. XX, era impossível conciliar a identidade negra e a 

chilena e por isso a população afrodescendente conviveu na invisibilidade abdicando da sua cultura, 

identidade e territorialidade, na tentativa de conquistar algum reconhecimento do chilenos. Dado 

processo permitiu que as próximas gerações decorrentes do trauma convivessem com uma nova 

mentalidade,  memória,  discurso  e  comportamento.  Os  filhos  dos  filhos  dos  antigos 

afrodescendentes  da  região,  que  agora  passam  a  ser  chilenos,  assimilaram  uma  pedagogia 

intermediada pela família, escola e estado-nação, a fim de naturalizar o sentimento de nação e de 

pertencimento que até aquele momento nunca existiu. 

Somente a partir de 2001, devido a mobilização de lideranças da comunidade afro-chilena 

em Arica, criou-se organizações jurídicas como a  Oro Negro e  Associação de Afrodescendentes  

Lumbanga.  Duas  das  principais  organizações  que  hoje  trabalham em conjunto  para  articular  a 

produção política e cultural da sua negritude a fim de conquistar reconhecimento da sua identidade 

étnica  e  territorialidade  perante  o  estado-nação.  Feito  esse  breve  preâmbulo  fundamental  para 

entender a emergência étnica da população afro-chilena, da sua localidade para a fronteira nacional 

e global,  é pertinente explicar como a comunidade produz no seu viés cultural  o discurso pela 

reconstrução da sua identidade. 



A principal  frente  cultural  para  a  representação  da  identidade  étnica  afro-chilena  é  a 

tradicional tumba. A palavra é originária do bantu, tronco-linguístico presente na região da África

Ocidental. No Congo a palavra significa “tambor”, “baile” e “ventre”, expressão que também deriva 

do umbundo  kumba  e que significa “fazer ruído”, “uivar”, “bramar”, “gemer” e, por derivação, 

“aplaudir”, “murmurar”. No quicongo, para designar o plural de Kumba é acrescentado o prefixo 

Ma que, por sua vez, vira Makumba. No Brasil essa palavra significa “os bailes e as festas das seitas 

afros” (ORTIZ, 1982). Além disso, a palavra Kummba significa “umbigo grande” e é sabido que a 

“umbigada”, como o “vacunao” em Cuba, é uma linguagem corporal típica de muitos bailes afro-

americanos como o jongo no Brasil. A tumba também é designada pelos afro-chilenos como tumbe, 

derivação masculina que em bantu também significa “barriga” ou “ventre”.

Em muitas culturas o ventre é região sagrada do corpo e apesar da palavra  tumba ter essa 

relação  direta  com o  significado  ventre,  não  existe  atualmente  no  baile  afro-chileno  nenhuma 

conotação com o sagrado. É interessante notar que todas aquelas derivações de significados em 

torno  da  tumba  prescrevem uma  relação  com o  ritual  da  dança,  com a  prática  interativa  dos 

participantes  e  a  intensidade da sua expressão.  As palavras  ventre  e  bramar,  por  exemplo,  são 

significados decorrentes ao termo referido e que expressam ao mesmo tempo a parte do corpo e a 

linguagem corporal que dela resulta.

A dança  tumba  é conhecida tradicionalmente como prática cultural afro-chilena e hoje é 

configurada  basicamente  por  dois  elementos:  o  primeiro  deles  composto  pelas  dançarinas  e  o 

segundo pelos tambores. No entanto, antes de ocorrer a chilenização, a dança era praticada em uma 

roda onde no centro havia homens e mulheres que se chocavam com seus quadris,  o chamado 

caderazo1. O ato do golpe estava diretamente associada ao termo tumba. Por isso, quando dançavam 

na roda costumavam gritar “tumba!!!”. De acordo com o depoimento do Senhor Jorge Llerena, 

afro-azapenho, é possível notar o entusiasmo e a alegria da dança em sua época:

“Era un baile muy bonito, divertido. Se tu estavas distraído, paf!!! Te golpeaban y caias en el solo.  

Todos se rian. Era una espécie de competición y en certas ocasiones las danzas acontecian com  

parejas en el redor de un círculo de gente. E se movian para allá, para acá, tratando de golpear el  

opuesto. Bailavamos para el carnaval”

1 O termo “caderazo” deriva de “cadera” que em português significa quadril. O termo é utilizado pelos afro-chilenos 
para explicar o movimento do golpe de quadril contra o seu companheiro de dança.



Além do movimento do quadril e o golpe dado contra o companheiro havia outro elemento 

importante  e fundamental  para dançar  a  antiga tumba:  os instrumentos  musicais.  No tempo do 

Senhor  Jorge  Llerena  havia  tambores  improvisados,  construídos  artesanalmente  pelos  próprios 

músicos.  Chamados  até  hoje  de  tumbas esses  tambores  compunham o  ritmo  padrão  da  dança 

acompanhados pelos violões e pela quijada. As tumbas afro-chilenas são tocadas por um pequeno 

bastão de madeira em alternância com a palma da outra mão. O som produzido é grave, composto, e 

é através dele que se produz o ritmo padronizado da dança exigindo dos músicos poucas alterações 

ou  improvisos.  Seu  material  era  composto  do  barril  de  azeitona  reciclado  e  adaptado  para  a 

ressonância do som. Além disso, presa à sua extremidade, havia também uma membrana da pele de 

algum animal onde o som era produzido com o golpe. As  tumbas também eram compostas em 

diferentes tamanhos a fim de criar distintas alturas entre graves e agudos. 

A quijada, por sua vez, era outro instrumento improvisado que consistia no esqueleto seco e 

fervido do maxilar inferior de um burro. Para tocá-lo era necessário segurar com a mão esquerda 

pelo espaço livre que ficava entre os caninos e os molares, enquanto a mão direita esfregava com 

uma  vara  sobre  os  dentes  soltos  do  esqueleto  batendo  com  o  punho  a  parte  mais  cheia  do 

instrumento. A quijada  era fundamental na tumba porque demarcava na coreografia os golpes de 

quadris entre os dançarinos dentro da roda. O conjunto dos instrumentos imprimia na tumba um 

padrão rítmico e repetitivo através do qual os dançarinos cantavam estrofes carnavalescas:

“Carnaval de Lluta, tumba carnaval!!!

Carnaval de Azapa, tumba carnaval!!!

Carnaval de Arica, tumba carnaval!!!”2

Contudo, hoje a  tumba passa a ter um novo aspecto morfológico. Os  grupos  Oro Negro e 

Lumbanga,  engajados  em  difundir  a  tumba,  usam  a  própria  dança  como  instrumento  de 

representação à tradição e aos antigos costumes afro-chilenos. Se antes o baile era praticado em 

roda, atualmente há uma disposição uniforme das dançarinas para que as coreografias ensaiadas 

sejam representadas nos desfiles de carnaval da cidade e em diversos eventos celebrativos no Chile. 

Por  conta  desse  processo,  o  tradicional  caderazo  deu  lugar  ao  movimento  coreografado  das 

dançarinas que representam a colheita da azeitona e do algodão, antigos costumes dos afro-chilenos 

de Arica. Por isso, entendemos a partir daqui a nítida preocupação desses dois principais grupos 

afro-chilenos por recriar os seus antigos costumes através da tumba. Dessa forma, a dança passou a 

ser ferramenta cultural pela re-construção da identidade étnica afro-chilena.

2 Trecho de canção do baile tumba. (LARIOS, 2003, p.37)



Em certo sentido,  é interessante notar que o informalismo, a afetividade e até mesmo a 

diversão que o baile proporcionava antigamente foram substituídos pelo formalismo da coreografia 

criada para representar a tumba hoje. Na roda os dançarinos se chocavam, usavam os quadris para 

jogar com o corpo em sincronia  com o som dos  tambores.  Os participantes  improvisavam nos 

passos de dança e se entre olhavam durante a música. A roda era lugar onde o corpo tinha seu 

movimento livre para os improvisos e sabia exatamente o momento certo para o  caderazo. Esse 

improviso, na verdade, começava com a criatividade dos negros escravos em adaptar ferramentas e 

objetos em instrumentos de percussão. Como não bastasse isso, o improviso encarnava nos corpos 

dentro  da  roda.  Para  Tavares  a  roda  é  “uma unidade  do  intertexto  que  o  complexo  cultural,  

constituído  como resistência,  estabeleceu,  (…) o lugar-texto  que contém sub-textos  que são os 

jogos compostos por frases individuais.”3 Esse “jogo de frases individuais” talvez seja traduzido 

pelo improviso da roda capaz de criar um novo universo interativo entre os dançarinos. Na roda a 

corporalidade da emancipação também se faz presente quando o dançarino encarna a liberdade de 

improvisar, de ir para lá e para cá, assumindo sua negritude e seu poder discursivo. A manipulação 

da tradicional tumba para melhor representar sua própria dança, e por conseguinte, a identidade 

étnica  afro-chilena  exige  a  negociação  com  as  antigas  gerações  e,  por  vezes,  gera-se  alguns 

conflitos. 

Existe  a  preocupação  dos  grupos  em retratar  a  tumba tradicional  e  por  isso  é  comum 

observar nos desfiles de carnaval pelo menos um casal de dançarinos se movimentando afim de 

representar a antiga roda. No entanto, a roda (ou a intenção de criar uma) tem caráter complementar 

nesses desfiles, já que a tumba atualmente também é usada para novas proposições através de todo 

o conjunto do grupo, composto por dançarinos  com suas coreografias e dos músicos com seus 

tambores.  No  que  concerne  aos  instrumentos  houve  pequenas  transformações  em seu  aspecto 

prático. As tumbas continuam sendo usadas, porém, não há mais violões ou quijadas. Em vez disso, 

os músicos também utilizam outro tipo de tambor chamado repique. Os repiques são tambores que 

podem variar de tamanho, ao passo que as tumbas utilizadas são de tamanhos padronizados já que 

são recicladas de barris de azeitona.  Já os repiques são instrumentos mais flexíveis, podem ser 

batucados com as  mãos ou com um bastão de madeira,  geralmente  mais  longo e  fino.  O som 

produzido é mais agudo e seco, o que exige do músico uma maior variação e cadência de ritmo. Por 

isso, esse tipo de tambor é tratado pelos músicos como instrumento de improvisação enquanto as 

tumbas marcam o pulso padronizado, norteando o seu ritmo e o movimento dos dançarinos. Os 

tambores ainda são acompanhados uma vez ou outra por outros instrumentos de percussão como o 

reco-reco e o agogô, mas não é regra obrigatória o uso desses últimos.

3 TAVARES, Julio Cesar de.  Dança de Guerra,  Arquivo e Arma. Elementos de uma Teoria da Capoeiragem e da 
Comunicação Corporal Afro-brasileira. Universidade de Brasília. Dissertação de Mestrado, 1984.



Existe uma preocupação dos grupos  Oro Negro e  Lumbanga em manter os instrumentos 

tradicionais  da  tumba sem  que  haja  possibilidade  de  substituição  por  outros  instrumentos  de 

percussão, como o pandeiro e outros semelhantes. Dessa maneira, o cuidado pela preservação dos 

instrumentos  tradicionais  ajuda a  legitimar  a  tumba,  ainda  que  tenha  sofrido  mudanças  na  sua 

morfologia. O afro-chileno Nelson Corvacho lembra que antigamente usava-se um instrumento de 

percussão reconhecidamente peruano, mas que hoje foi abandonado propositadamente objetivando 

demarcar a fronteira do ritmo e a identidade afro-chilena perante a afro-peruana. De acordo com o 

seu comentário, Nelson Corvacho lembra que:

“Antiguamente se usaban cajones y no tambores. La tumba se bailaba en un ronda, en un lugar  

fijo,  no  tenia  necesidad  de  transportar  el  instrumento.  Por  eso  el  uso  de  los  cajones.  Habia 

guitarras, cajones y la quijada”4

É interessante perceber que atualmente tanto a tumba como o cajón medem bem o nível da 

representação da nacionalidade chilena e peruana, respectivamente, bem como as características de 

cada afro-localidade. Sabemos que toda a região de Arica já pertenceu ao país peruano e por isso era 

comum o uso do  cajón  nas  músicas  e  danças  dos  antigos  afrodescendentes  na  cidade.  Com o 

processo da chilenização, e com o embranquecimento da cultura nacional, não só o cajón caiu em 

desuso como também os tambores e todos os instrumentos que poderiam ter associação à cultura 

afro-peruana naquela região. 

Havendo a necessidade de reproduzir tradicionalmente a tumba, o cajón poderia voltar a ser 

usado  pelos  músicos  hoje  promovendo  maior  legitimidade  na  sua  prática.  No  entanto,  esse 

instrumento já está naturalmente relacionado à cultura afro-peruana e, para não haver conflitos ou 

confusões entre as afro-localidades,  os músicos de cada grupo afro-chileno decidiram não usar o 

próprio  cajón. Por consequência, o instrumento passou a ser um símbolo que demarca fronteiras 

regionais da diáspora africana, sobretudo agora, quando o cajón é considerado patrimônio cultural 

da nação peruana. Decorre daí o cuidado ou até a repulsa dos músicos em adotar novos ou antigos 

instrumentos para complementar o ritmo das tumbas e repiques. Alguns jovens são radicais nesse 

sentido procurando preservar a tradição usando somente os instrumentos que remetem à identidade 

afro-chilena. Com isso, não há alguma possibilidade dos integrantes, e sobretudo da plateia, em 

confundir o ritmo tumba com outros ritmos afros, já que os instrumentos definem as diferenças de 

cada localidade e sua identidade étnica. 

4 “Cajón” significa caixa grande, em português. Esse instrumento é originalmente afro-peruano e consiste em uma 
caixa de madeira retangular onde o músico senta em cima e bate com as duas palmas da mão na sua parte exterior 
produzindo um som opaco.



Há também a recusa em usar o pandeiro ou por vezes o agogô mesmo que haja admiração 

dos jovens por estes instrumentos e pela cultura musical brasileira. É importante notar também que 

o cajón foi sendo abandonado porque o instrumento não oferece a mobilidade que o músico precisa 

ter nos desfiles da tumba. Entende-se, com isso, que manipular a tradição é também selecionar os 

elementos que dela se originaram para melhor legitimar a afro-chilenidade. É nesse exercício de 

selecionar os antigos instrumentos, de agregar novos e de adaptar todos eles para o desfile que a 

identidade cultural  é moldada. Para Stuart Hall  possuir uma identidade cultural nesse sentido  “é 

estar primordialmente em contato com um núcleo imutável e atemporal,  ligando ao passado o 

futuro  e  o  presente  numa  linha  ininterrupta.  Esse  cordão  umbilical  é  o  que  chamamos  de  

“tradição”, cujo teste é o de sua fidelidade às origens, sua presença consciente diante de si mesma,  

sua 'autenticidade'”(HALL, 2009). 

A manipulação do uso e desuso dos instrumentos e das coreografias passa por essa busca de 

autenticidade  baseada  no  “cordão  umbilical”  de  Hall.  Além  disso,  a  seleção  de  instrumentos 

específicos também é definida pela própria morfologia da dança atualmente, isto é, da estrutura do 

desfile composta pelas dançarinas e pelos músicos. Já que os grupos precisam desfilar pelas ruas, 

seus  músicos  precisam  de  instrumentos  que  ofereçam  certa  mobilidade  e  praticidade  para  a 

reprodução do ritmo. Por isso as  tumbas e  os repiques são os mais utilizados. Com isso, esses 

instrumentos  ganham o  reconhecimento  dado  pelos  afro-chilenos  porque  é  através  deles  que  a 

tradição da tumba se legitima, mesmo que hoje não haja mais a quijada, violões ou o próprio cajón.

É interessante notar ainda que a marcação padronizada que imprimia o ritmo da tumba e 

demarcava o momento dos caderazos era realizada pela quijada. E essa marcação padronizada foi 

substituída atualmente pelas tumbas. Enquanto as tumbas reproduzem o ritmo mais forte, grave e 

padronizado, os repiques acompanham com seu ritmo mais acelerado e improvisado. Porém, para 

que o ritmo não tenha sempre o mesmo padrão, os jovens músicos que compõem o grupo Oro 

Negro criaram certas variações realizadas pelas tumbas. Essas variações podem ocorrer durante o 

ritmo ou podem ser realizadas para anunciar o começo da apresentação. O aprendizado do ritmo 

padrão e das suas variações pode parecer um verdadeiro desafio para alguém que nunca realizou 

certa experiência. 

As  tumbas continuam sendo recriadas  seguindo a  tradição de adaptar  o  antigo barril  de 

azeitona  em  instrumento  de  percussão.  Nesse  sentido,  o  modo  de  saber  é  ferramenta  para  a 

reprodução dos antigos costumes e a preocupação do grupo é transmitir para os demais jovens a 

tarefa de construir seus próprios instrumentos como antigamente. Para Francisco Piñores, principal 

músico do grupo Oro Negro, o resgate da tradição da dança e do artesanato do tambor possibilitam 

a melhor divulgação da cultura afro-chilena, permitindo que o país inteiro tome conhecimento da 

sua etnicidade viva.



Segundo seu depoimento:

“Hoy en día, existe solo un puñado de personas que saben como fabricar este tipo de tambores, los

que en un principio solo contaban con un cuero de animal clavado al barril por medio de clavos o

tachuelas. Estas personas tienen el interés y la preocupación de enseñar a otras personas de la

comunidad a fabricar este tipo de instrumentos musicales, ya que son una parte característica de

la cultura Afro-chilena”

O desafio é legitimar essas práticas como formas de saber, como um campo cultural ou mais 

propriamente  o  que  Foucault  alude  como uma forma  cultural  em que  “dentro  de  uma cultura 

determinada se organiza um saber, se institucionaliza, libera-se uma linguagem que lhe é próprio e 

eventualmente alcança uma forma científica” (FOUCAULT, 1965). Considero o ginásio usado para 

os  ensaios  como  lugar  estratégico  onde  se  organiza  esses  saberes  resgatando e  manipulando a 

tradição como um “cordão umbilical”  (HALL, 2009) preparando para ser reproduzida nos seus 

múltiplos espaços ou arenas. 

Esse  projeto  evidencia  a  vontade  dos  que  detêm  o  conhecimento  almejando  a  sua 

transmissão e sedimentando não só o costume de fazer os tambores artesanalmente, mas também 

valorizando a própria prática, fortalecendo os costumes antigos da população afro-chilena. Dessa 

forma, valoriza-se a cultura através da dança e os instrumentos através da sua transmissão às futuras 

gerações. Por conta disso, Francisco Piñores criou o curso de fabricação de tambores com a parceria 

de  Oro Negro e  com o investimento  da  Fondart5.  Esse  processo  de  patrimonialização  ajuda  a 

construir a consciência da memória e do passado afro-chileno, já que os tambores, a princípio eram 

construídos de barris reciclados.

Antes  dos  grupos  desfilarem  suas  tumbas pelas  ruas  de  Arica  há  frequentes  ensaios, 

sobretudo quando é época de carnaval na cidade. Tanto os músicos como as dançarinas costumam 

se reunir no ginásio da Universidade de Tarapacá, a principal da cidade, para aprimorar o ritmo e as 

coreografias. As dançarinas costumam compor de quatro a cinco fileiras (depende do número de 

jovens), uma atrás da outra, e em cada fileira há geralmente quatro ou cinco dançarinas. Dessa 

maneira, o conjunto apresenta uma disposição uniforme para que a dança seja melhor apreciada. 

Essa é a morfologia constituída para a apresentação da tumba nos desfiles. As coreografias são 

divididas em nove e são alternadas de acordo com o aviso prévio de uma das jovens que se encontra 

na primeira fileira. 

5 Fondart é sigla de “Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes” e foi criada em 1992 para fomentar projetos 
artísticos e culturais de interesse ao país. Administrado pelo Ministério da Educação, a Fondart financia os projetos 
previamente aprovados em concurso público convocado anualmente.



Para avisar a mudança de coreografia a jovem primeiro levanta o braço e em seguida assopra 

o apito.  As principais  coreografias se preocupam em representar  os antigos costumes dos afro-

chilenos  como a produção de azeitonas  e  a  colheita  do algodão na zona agrícola  da cidade.  A 

primeira coreografia combinada é a colheita da azeitona. Nela as dançarinas movimentam os braços 

para cima e para baixo fingindo colher as azeitonas e colocando em um cesto imaginário preso à 

cintura. Os joelhos e o quadril complementam o movimento do corpo que oscila para esquerda e 

para a direita. Em seguida as dançarinas iniciam a segunda coreografia que consiste na colheita do 

algodão. Nela as dançarinas fingem puxar o algodão com o movimento dos braços para frente e 

para trás enquanto se dança para esquerda e para a direita novamente. Já a terceira coreografia 

representa o ato de cortar a cana-de-açúcar. Para isso as dançarinas jogam os ombros para frente e 

com o braço direito fingem o corte da cana. Ao mesmo tempo o corpo oscila para frente e para trás. 

Assim  que  terminavam de  cortar  a  cana  as  dançarinas  moviam seus  ombros  e  braços  para  a 

esquerda e para a direita e logo em seguida realizavam um giro em torno do próprio eixo.

Nesse processo de produção estética a “interação social” do negro é definida (GILROY, 

2000) no ser afrodescendente reproduzida na dança e nos tambores. É necessário lembrar ainda que 

essa estética  diaspórica  nasce na  arte  do improviso definida por  mestre  Darcy do Jongo como 

“resistência  cultural,  aquilo  que  se  faz  no  peito  e  na  raça  sem  nenhuma  tipo  de  ajuda 

governamental”. Com isso, o corpo das dançarinas e o tambor dos rapazes se fundem em um só 

criando a “interação social” emancipatória do negro na diáspora.

Enquanto as tumbas e os repiques continuam a ressoar as dançarinas voltam a reproduzir o 

passado nas coreografias. Quando o braço e os ombros são movidos para frente como se um grande 

peso  recaísse  nas  costas  de  cada  dançarina  é  realizada  a  quinta  coreografia.  Em  seguida  as 

dançarinas se movem para esquerda e para a direita golpeando o ar com seus quadris. E cada golpe 

é acompanhado com os calcanhares dos pés levantados. A última coreografia é importante porque 

retrata o caderazo, movimento central da antiga tumba. Fica claro que a coreografia idealiza não só 

os antigos costumes do dia-a-dia da população afro-chilena, mas também faz menção ao antigo 

modo de dançar a tumba. Em seguida é a vez dos ombros serem girados brevemente para frente e 

para trás seguidos pelos braços. 

A oitava coreografia consiste em um giro do corpo seguido de um movimento de quadril 

para esquerda e para a direita. Existe ainda, entre uma coreografia e outra, um movimento básico no 

qual  as  dançarinas  balançam  os  braços  com  os  ombros  enquanto  os  joelhos  flexionados  dão 

sustentação  para  o  movimento  do  quadril.  Esse  movimento  básico  corresponde  ao  ritmo  dos 

tambores com sua marcação padronizada, criando assim determinada sincronia entre o corpo e a 

ritmo. 



Dessa forma, a dança, com o seu conjunto de coreografias, é vista como linguagem corporal, 

como  discurso  a  favor  de  uma  afro-chilenidade  emergente  capaz  de  promover  seu  esquema 

simbólico e representar os antigos costumes afro-azapenhos. A linguagem corporal é um sistema 

representativo cujo processo de transmissão começa na inteligência corpo-cinestésica e termina na 

expressão do corpo significando o que dela resulta. Para Tavares a linguagem corporal é “um signo 

entendido como momento liminar entre o significante (corpo), o significado (memória corpórea), o  

sentido (a resistência/participação) e o referente (a situação específica). E este signo, ou o corpo 

como signo,  através  dos  tempos  tem-se  metamorfoseado em vários  sentidos,  numa constante” 

(TAVARES,  1984).  Assim,  a  coreografia  enquanto  esquema  da  linguagem  corporal  e  sistema 

representativo  estruturada  na  inteligência  cinética-espacial,  proporcionará  uma  carga  simbólica 

contextualizada na intenção do enunciador. Essa carga simbólica pode ter uma nova interpretação se 

ela não for bem enunciada. O gesto de cortar o ar com as mãos possibilita o entendimento do cortar 

a  cana-de-açúcar  se  o  mesmo  gesto  for  preparado  em um contexto  e  bem representado  pelo 

enunciador. A coordenação e o senso rítmico, bem como o controle voluntário dos gestos, termina 

por produzir o significado desejado.

É nesse sentido que o humano se comporta de modo inato como um ator performático em 

sincronia com seu tipo orgânico. Ele é potência animalesca que vai exprimir nos ritos e nas danças 

sua  violência,  criatividade  capaz  de  gerar  um esquema  representativo  da  sua  identidade,  suas 

tradições e território. Quando as regras da dança estão dispostas com base na interação e no modo 

holárquico dos seus atores a tendência é que a criatividade e, portanto, o improviso estabeleçam o 

norte do ritual. Essa interação é capaz de ditar o ritmo da música e a leveza da corporalidade na 

roda dos seus atores. O rito em si é sistemático,  narrativo, textual,  porém, uma vez iniciado,  é 

sujeito  aos  imprevistos  da  pulsão  animalesca  do  ator.  É  nessa  potência  psíquica  que  há  a 

inexistência de leis e o exercício da criatividade, que criará novos signos, significados enunciados e 

traduzidos pelo corpo, criando uma corporeidade simbólica.

Era  o  ritual  da  dança  em roda  que  a  corporalidade  extrapolava  as  regras  impostas  no 

cotidiano dos antigos afro-chilenos. O biopoder, o controle e a disciplina imposta eram ignoradas 

naquele breve momento entre o primeiro pulso da tumba até  o último golpe de quadril.  Nesse 

sentido o corpo era resistência e continua sendo, só que hoje com uma outra lógica e proposição. A 

morfologia mudou, mas o fundamento da dança não. A diversão e ao mesmo tempo a indignação 

contra o biopoder no passado e presente continuam movendo a corporalidade afro-chilena. A ação 

do ritual realizada pelo desfile da tumba alimenta a tradição de um povo, cria novos significados, 

media as tensões entre continuidade e mudança, integra os indivíduos no sistema social e não deixa 

de ser celebrada com frequência.



Com isso as fricções construídas até o momento na relação inter-étnica são agenciadas pelas 

performances  dos  rituais,  ou  pelas  ações  dramáticas  (GOFFMAN,  2008),  proporcionando  arte, 

criação, ruptura e reconsideração de uma nova realidade. A incorporação processual dos rituais da 

dança  no  sistema  cognitivo  permite,  portanto,  instruir  e  mobilizar  os  participantes  com  seus 

interlocutores.  Os  afro-chilenos  com  sua  performance  cultural  é  capaz  de  produzir  uma  uma 

narrativa que remete à ancestralidade do seu grupo étnico. As estruturas da dança apesar de não 

serem fixas, são construídas pragmaticamente durante a narrativa e os seus significados renovados 

através da interação social (SCHIEFFELIN, 1993).

Sheub considera a narrativa como um produto estético, já que seus efeitos sobre a plateia se 

traduzem na dança e na música.  Quatro elementos parecem determinar a narrativa: as imagens 

transmitidas  (coreografia),  o  atores  (dançarinas  e  músicos),  a  plateia  (público),  seu  contexto 

(carnaval), e a tradição (discurso). Entre os atores e a plateia é construída uma rede de cooperação 

cuja função é a de colaborar para o desenvolvimento da narrativa e, por conta disso, padrões de 

comportamento serão estabelecidos entre os dois.  Os músicos e as dançarinas através da sua ação 

dramática,  corporeidade,  constroem as imagens narrativas,  o seu repertório que irá culminar  na 

aceitação  e  reconhecimento  da  plateia.  Com  essa  rede  cooperativa  estabelecida  na  ação 

performática a valorização da identidade é construída processualmente. Uma pedagogia que deve 

ser repetida todos os anos, todos os carnavais a fim de que o reconhecimento esteja imbricado às 

práticas  sociais  do  dia  a  dia  da  população.  Para  o  autor  o  tempo  é  uma  ferramenta  para  o 

entendimento dos mecanismos de um sistema estético (SHEUB, 1977).

Neste  universo  estético  da  narrativa,  a  performance  corporal  se  manifesta  por  meio  de 

mensagens também corporais (coreografia) captadas pela  não-verbalidade, pelos gestos emitidos 

interagindo e ratificando a linguagem transmitida (GOFFMAN, 2008). Decorre daí a interação com 

a  plateia  que  reage  prontamente  com  o  ritmo  do  tambor,  batendo  palmas  e  chacoalhando  os 

calcanhares contra o chão. A coreografia em uma narrativa (desfile) provoca à plateia a noção de 

verossimilidade da tradição dos atores. Nessa lógica, há uma interação simbólica entre os atores e a 

plateia quando há o reconhecimento das imagens recolhidas pela consciência e transformadas em 

reconhecimento. A narrativa, por sua vez, consegue envolver a audiência com seu ritmo, estética e 

sensualidade,  promovendo  no  corpo  a  exteriorização  das  imagens  construídas.  O  corpo  e  sua 

linguagem gestual evocam as imagens através de um chamamento, uma interpretação convidando a 

plateia a participar da narrativa. Os gestos, a sua espacialidade e direção, estabelecem uma conexão 

com as imagens verbais, ou com a inexistência das mesmas, ambientadas num contexto rítmico, de 

cadência, através da repetição. Sendo assim o corpo é a própria performance, é presença, interação e 

cooperação.



O corpo é também poder, ser e estar, intensa construção e transformação, ou seja, é uma 

espacialidade de posição, diferentemente de uma espacialidade de situação. É, portanto, na ação que 

a espacialidade do corpo se completa. Se não há ação, não há lugar na sociedade, e tampouco o 

espaço a ser conquistado pelos afro-chilenos. Nesse sentido Merleau-Ponty explica que o balanço 

dos movimentos, os gestos, impressões sinestésicas e articulares produzem linguagem visual para o 

momento. E com isso o seu esquema corporal é mais do que resultado das associações estabelecidas 

ao  longo  da  experiência,  é  também uma tomada  de  consciência  dos  sujeitos-atores  no  mundo 

(MERLAU-PONTY, 1971). 

Em relação a  interação entre  os  participantes  é  interessante  observar  que antes a tumba 

promovia o contato direto com o outro, no caso o parceiro de dança. Porém aquela improvisação 

que havia antes entre os dançarinos na roda perdeu espaço por conta da coreografia. Ainda sim, essa 

improvisação foi transferida para os músicos que procuram alterar com o repique algumas variações 

o ritmo padrão da tumba. A coreografia deixa de promover o contato com o parceiro para iniciar o 

contato com o público no desfile. Tendo isso em vista, é nas ruas que se manifesta com frequência o 

baile  tumba.  A rua é  o  espaço  central  da expressão do baile  o que facilita  naturalmente a  sua 

aproximação com o público em geral.  Nesse sentido,  não poderia haver  espaço  mais público e 

democrático que as ruas e avenidas para a conquista de reconhecimento. E por esse intermédio, a 

coreografia termina sendo instrumento discursivo para a legitimação da identidade étnica e tradição

afro-chilena. 
Como tenho dito, mesmo que a tumba tenha sido modificada em um instrumento político-

cultural cujo local discursivo passou a ser as ruas, algumas de suas características pretéritas ainda 

podem prevalecer enquanto outras são deixadas de lado. A tumba antiga de certa forma não deixou 

de  ser  praticada se  considerarmos que  tal  prática  nasceu  nos  quintais  e  nos  núcleos  familiares 

afrodescendentes.  Em  época  de  carnaval,  a  tumba  ainda  pode  ressoar  entre  quatro  paredes 

dependendo da iniciativa e engajamento de cada núcleo familiar.  No entanto, esse baile ganhou 

novos contornos assumindo uma carga simbólica muito maior quando passou a assumir sua própria 

travessia. Significa dizer que a tumba conseguiu transpor as casas e o vale de Azapa para ganhar 

ainda mais as ruas, a cidade e o país. Esse movimento do âmbito privado para o público e, por que 

não  dizer,  do  local  para  o  global,  foi  fundamental  para  o  projeto  de  re-construção  da  afro-

chilenidade, certa vez ocultada enquanto símbolo tradicional da sua cultura. principal expressão 

enquanto performance, estética e qualidade política para mediar a construção e reconhecimento da 

etnicidade afro-chilena a nível nacional e local, acabando, por fim, com possíveis fricções étnicas 

nesses dois âmbitos.



Assim sendo, os afro-chilenos rompem com as amarras da espoliação cognitiva saindo de 

Azapa para ganharem a cidade – não se deve entender este processo apenas de maneira literal. A 

partir daí, a cidade Arica recebe a  Tumba  traduzida no canto, na dança e na corporeidade como 

forma política buscando o reconhecimento. Em consequência, nas diferentes arenas da “periferia” a 

travessia ganha o asfalto, o reconhecimento local e global. A força narrativa do discurso através da 

corporeidade, das performances e do trabalho político dessa etnicidade delineará mais solidamente 

o espaço a ser conquistado na sociedade que se diz ser diversa. 

Essa  emergência  de  valores  para  além  do  seu  lugar  de  origem  são  reconhecidos  e 

interpretados pelo outro como novos valores. Valores que terão possibilidades de desenvolver novos 

instrumentos  de  expansão  das  arenas  com  o  devido  trabalho  em  conjunto  com  as  mediações 

institucionais  como  o  Estado  e  a  escola.  Assim,  cria-se  o  vínculo  institucional  fortalecendo  a 

positividade  do  viés  político-cultural.  Portanto,  a  emancipação  está  mais  do  que  selada  e 

encaminhada para novos desenvolvimentos quando as práticas culturais são utilizadas como virtude 

ou qualidade estética. Cria-se uma nova estética e comportamento popularizada em todas as classes. 

As práticas culturais afro-chilenas, a partir daí, livram-se das amarras cognitivas ou discursivas do 

passado, no qual sofreu repressão em prol da cultura majoritária.
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