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Resumo: Este estudo é sobre as práticas performativas do Caxambu, em comunidades 
afro-descendentes, no sul do Espírito Santo. De modo a verificar como essas práticas – 
uma forma de expressão dançada e cantada desde os tempos da escravidão – existem, 
persistem e são reconstruídas pela comunidade e elaboradas pelo performer. Evidencia 
nesse estudo, o fazer/construção do atuante do Caxambu, a influência no movimento 
artístico, estético e social relacionado ao desenvolvimento da cultura Afro tanto local 
como  regional  e  nacional;  os  aspectos  da  sociabilidade,  e  da  espetacularidade, 
sustentando a visibilidade do “ser” negro. A pesquisa é fundamentada numa perspectiva 
dialógica, entre conceitos e teóricos: Por meio dos estudos das Performances de Victor 
Turner  e  Richard  Schechner  que  fazem  a  junção  da  arte  com  a  antropologia;  a 
Etnocenologia  de  Jean-Marie  Pradier  que  busca  contemplar  a  universalidade  das 
práticas  espetaculares;  a  Antropologia  teatral  de  Eugênio  Barba  que  é  o  estudo  do 
comportamento  sociocultural  e  fisiológico  do  ser  humano  numa  situação  de 
representação; o conceito de “motrizes culturais” de Zeca Ligiéro, (coord. do NEPAA) 
para entender/perceber  a interação  dos elementos  constitutivo da performance  e arte 
negra.
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INTRODUÇÃO

A manifestação do Caxambu ou Jongo é uma dança tradicional afro-brasileira 

originária provavelmente da região de Benguela, na atual Angola, é praticada no Brasil 

desde os tempos da escravidão (LOPES, 2004). Tanto a palavra caxambu como jongo 

em  debates  etimológicos  sempre  geraram  discussões,  quanto  a  suas  origens  e 

significados. Em suas especificidades têm significados diferentes: a palavra caxambu é 

o nome dado ao grande tambor, de procedência Africana. (LOPES, 2003). Já a palavra 

jongo pode designar a expressão vocal associada à dança. Cantar ou tirar um jongo é 

sinônimo de cantar ou tirar um ponto  como na umbanda1. Essa palavra conforme Nei 

Lopes  origina-se,  provavelmente,  do  umbundo  onjongo,  nome  de  uma  dança  dos 

Ovimbundos (LOPES, 2004). Numa generalização, designam tanto o termo Caxambu 

ou Jongo a  totalidade  da  forma  de expressão,  a  dança,  e  o  próprio  evento  em que 

1 Semelhante  a  Umbanda usa-se  a  expressão  tirar  um ponto na  prática  do Caxambu,  pois  ambas  as 
manifestações  aludem  a  uma  tradição  integral  da  alma  e  do  espírito  configurados  na  memória, 
expressados  e  consagrados  na  cultura  viva  dos  povos  negros  no  Brasil,  tanto  nos  rituais  como nos 
divertimentos.



ocorrem, a festa. A preferência genérica de um ou do outro termo depende do lugar 

onde a dança é praticada.

Desenvolvidos  e  impulsionados  pelas  relações  de  sociabilidade  dos  negros 

escravos no sudeste do Brasil, o Jongo e ou Caxambu é uma prática artística e cultural 

que se destaca no Espírito Santo, tanto no norte como no sul. A presença do africano2, 

desde o século XVI é concreta, registrada na cultura capixaba. Entretanto assim como 

ocorre no Brasil em geral, também é difícil definir com precisão a origem da população 

africana transferida para essa região, dificultando uma análise mais precisa da origem 

desse  povo  e  suas  especificações.  Estudiosos  como  Maciel  (1994)  Almada  (1984) 

Bravim (1999)  são  unanimes  em afirmar  que  há  uma  grande  dificuldade  de  fontes 

relacionadas à origem e presença do negro nos primeiros séculos da colonização, devido 

à precariedade dos dados estatísticos e das fontes históricas.  Entre algumas supostas 

procedências há de se considerar os povos negros de: Mina, Angola, Congo, Crioulo, 

Sudanês, e uma grande confluência banta (grupo etnico-linguistico com muitas culturas, 

diversificadas). Considera também a mobilidade migracional da população negra, nos 

tempos do ciclo do café, em que muitos mineiros, cariocas, baianos vieram para esse 

estado,  o  fluxo se  manteve  num crescente,  intensificado  no  sec  XIX.  As  diferentes 

etnias, origens incertas e a mobilização migracional não impediram ao povo negro de 

dinamizar no estado uma cultural memorável e criativa. Juntamente com a resistência e 

persistência desse povo, também na modernidade, proporcionou o desenvolvimento de 

manifestações étnico-artística,  incontestáveis.  O Jongo e/ou Caxambu é detectado na 

atualidade  como uma prática artística  da cultura  Afro,  desenvolvida na zona rural  e 

periferia das cidades, que promove a visibilidade do ser “negro” no Espírito Santo.

Vale registrar que só em 2005, essa prática foi reconhecida como patrimônio 

cultural nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com base 

em pesquisas realizadas pelo Centro Nacional de Cultura Popular, CNFCP/Iphan, com a 

colaboração  de alguns grupos de Caxambus  e  Jongos da região Sudeste.  No sul do 

Espírito Santo, o processo de reconhecimento se iniciou em 2008, desde então os grupos 

de  Caxambu  e/ou  Jongo  em  atividade  nesse  lugar  vêm  sendo  identificados  e 

2 A área de concentração do povo negro do Espírito Santo, a princípio no litoral, é determinada pelo 
cultivo da cana de açúcar das grandes fazendas,  principalmente dos jesuítas, contribuindo, apesar dos 
altos e baixos (devido o interesse dos donatários pelas minas no interior do estado), e de forma vagarosa 
(devido a grande rebeldia dos índios escravizados) do desenvolvimento da economia do estado até o fim 
do sec XVIII.  Segundo Cleber Maciel, a importância dessas áreas para a distribuição dos escravos se 
manteve mesmo após 1850 com a proibição do tráfico, o contrabando de escravos se fixou de forma 
efetiva (MACIEL, 1994).



reconhecidos pela Superintendência do Iphan no ES. Assim, ocorre pelo poder público 

uma valorização dos sujeitos detentores dos saberes relativos à Cultura popular.

Os  grupos  de  Caxambus  e/ou  Jongos,  em  atividades,  identificados  até  o 

momento,  no Sul do Espírito  Santo são: Caxambu Alegria de Viver, Mestre  Canuta 

Caetano, Comunidade de Vargem Alegre, Cachoeiro de Itapemirim; Caxambu da Velha 

Rita, Mestre Niecina Ferreira de Paula Silva, Bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim; 

Caxambu do Horizonte, Mestre Antônio Raimundo da Silva, de Alegre; Caxambu Santa 

Cruz,  Mestre  Maria  Laurinda  Adão,  Comunidade  de  Monte  Alegre,  Cachoeiro  de 

Itapemirim;  Jongo  de  Cacimbinha  e  Boa  Esperança,  Mestre  Jorge  dos  Santos, 

Comunidade  de Cacimbinha  e  Boa Esperança,  Presidente  Kennedy;  Jongo (adulto  e 

Infantil) Mestre Bento, Mestre Geralda, comunidade de Santo Antonio em Itapemirim; 

Caxambu Andorinha, Mestre Sebastião, município de Jerônimo Monteiro. Caxambu da 

família Rosa, Mestre Aroldo Rosa, município de Muqui.

PRÁTICA PERFORMATIVA:

• A SOCIABILIDADE

A dança do Caxambu3 é passada de geração em geração nas comunidades aqui 

apresentadas,  mas  também é  ensinado  para  crianças  e  jovens  em oficinas  culturais 

desenvolvidas nas comunidades. Seguindo a tradição africana, são os mais velhos4 da 

comunidade os principais responsáveis por repassar esse conhecimento. As relações de 

sociabilidade dessa prática impulsionam um movimento cultural, que desvela o mundo 

histórico/tradicional,  o  contemporâneo/vivencial  num  tempo  e  espaço  próprio, 

compartilhado no e pelo individuo no e pelo coletivo. Fica claro que a identificação e a 

predisposição de todos os participantes na prática do Caxambu, estabelecem o prazer e o 

vigor,  que  exprime  a  forma  mais  pura  da  sociabilidade.  Jovens,  adultos,  velhos 

coexistem  nessa  dança  num  movimento  espontâneo  de  interação,  desenvolve  a 

autonomia e a consciência de ser diferente, do que se é na vida normal cotidiana.

3 Este estudo opta pelo termo Caxambu, pois é o termo utilizado na maioria dos grupos e comunidades 
observadas.
4 Repassar os saberes aos mais jovens é preservar e dinamizar a cultura de um povo, perante as tradições 
africanas.  Os mais velhos devido às experiências  acumuladas durante a sua trajetória  existencial,  são 
muito respeitados.



Demarcado num  espaço liminar5 a prática do Caxambu é  lugar que escapa a 

uma rede de classificação  na sociedade convencional.  Conforme  Schechner:  “O que 

normalmente é apenas um ‘ir entre’, torna-se o local da ação. [...] Ela é ampliada no 

tempo  e  no  espaço  e  ainda  mantém  a  sua  qualidade  peculiar  de  passagem  ou 

temporalidade” (SCHECHNER, 2002, p. 58).  E esse lugar liminar, de transição cultural 

e social, segundo Turner (1974, p.119) é propício ao estabelecimento de  communitas6 

onde a dinâmica do convívio e interações promove o espaço de comunhão. O que é 

comum e homogêneo na fase liminar  está  na experiência  vivida pelo coletivo,  suas 

relações  com  o  outro,  com  o  lugar  e  com  os  elementos  que  constituem  essa 

manifestação, num aqui e agora vivido. Esse fenômeno de correlacionamento humano 

conforme  Turner  (1974)  se  apresenta  de forma  não estruturada  ou rudimentarmente 

estruturada, um espaço de comunhão que só se tornará evidente por sua justaposição a 

aspectos da estrutura social, ou pela hibridização deles.

Mesmo em evidencia a comunhão, nesse momento liminar, a alteridade está 

presente  nas  singularidades  dos  indivíduos.  O  estar  junto  por  meio  dessa  prática 

propõem  relações  suscetíveis  aos  sentidos,  à  sensibilidade,  à  vivência  pessoal  que 

também desenvolve encontros incomuns, encontros heterogêneos. Nessa circunstância é 

possível  demarcar  o  espaço da  heterotopia7,  na  prática  do  Caxambu.  Para  Foucault 

(2006),  esse  espaço  (de  fora)  perpetua  o  social  na  alteridade.  Esse  espaço  é 

caracterizado  por  recortes  do  tempo,  ocorre  uma  ruptura  com  o  tempo  habitual  e 

cotidiano.  Nesse  sentido,  busca-se  no tempo  o  que  ele  tem de  mais  fútil,  de  mais 

passageiro, de mais precário, e isso se chama “festa”. Apesar de se abolir o “tempo”, o 

tempo se encontra ali na forma mais real possível, que é no encontro das pessoas.

É na festa, essência do Caxambu, que o espaço se faz real. Ocorre uma espécie 

de experiência mista, tanto do coletivo quanto do indivíduo; tanto do homogêneo quanto 

do heterogêneo, uma espécie de apropriação e corporificação da cultura. Espaço que 

5 Conforme Turner:  “As entidades liminares não se situam nem aqui nem lá; estão no meio entre as 
posições  atribuídas  e  ordenadas  pela  lei,  pelos  costumes,  convenções  e  cerimonial.  Seus  atributos 
ambíguos e indeterminados exprimem-se por uma rica variedade de símbolos, naquelas várias sociedades 
que ritualizam as transições sociais e culturais” (TURNER, 1974, p.117).
6 A communitas irrompe nas bordas da estrutura social, na liminaridade. Ela é de natureza espontânea, 
imediata, concreta. Possui uma qualidade existencial, abrange a totalidade do homem em sua relação com 
outros homens inteiros. É fruto de faculdades humanas. Para Turner (1974, p.117) a  communitas  surge 
onde não existe estrutura social, porém só pode ser apreendida em sua relação com a estrutura.
7 As Heterotopias [...] e que são espécies de contraposicionamentos,  espécies de utopias efetivamente 
realizadas  nas  quais  os  posicionamentos  reais,  todos  os  outros  posicionamentos  reais  que  se  podem 
encontrar  no interior  da  cultura  fora  estão ao mesmo tempo representados,  contestados  e  invertidos, 
espécie  de  lugares  que  estão  de  todos  os  lugares,  embora  eles  sejam  diretamente  localizáveis 
(FOUCAULT, 2006, p. 415).



propício a todos dançarino, cantores, tocadores, e público em geral, também promove, 

segundo Victor Turner, a “dialética de fluxo” – reflexividade de ação e consciência, em 

que  “significados,  valores  e  objetivos  centrais  duma  cultura  se  vêem em ação".  A 

performance afirma a "nossa humanidade compartilhada, mas também declara o caráter 

único das culturas particulares" (TURNER apud SCHECHNER, 2000, p.47).

Assim a dança do Caxambu por meio de seus elementos – ritualísticos, lúdicos, 

estéticos  –  se  concretiza  no  contexto  social.  Os  sujeitos  em  ação  restauram8 a 

performance  cultural,  revigorando  e  “recriando”  a  tradição.  Isso  se  repete  há  anos, 

naturalmente  fixando  como  hábito  e  costume  ao  cotidiano  das  comunidades  que  a 

pratica, de forma constante. 

• A ESPETACULARIDADE

Embora  se  desenvolva  como  hábito  e  costume é  inegável  que  toda  prática 

performativa é espetacular9. Esse termo é aplicado a teatralidade10 de todas as formas de 

arte  de  representação,  inclusive  à  performance  cultural. Consideradas, 

incontestavelmente, de grande valor estético por Eugenio Barba (1995), Pradier (1999), 

Schechner (1988), Turner (1988), Thompson (2011).

Vale lembrar, que toda performance cultural desde tempos remotos sempre foi 

um espetáculo com dança, canto, malabarismo, baseados em cenas espontâneas, semi-

improvisadas, cheias de alegoria e de teatralidade. Estabelecidas no espaço público, as 

manifestações  populares  configura  e  estabelece  o  espetacular  por  meio  do  olhar  de 

quem assiste e a ação de quem atua.

Nessa perspectiva, Mário de Andrade (2002) complementa,

[...] essas danças e cantorias já constituem um elemento especificamente espetacular. Já é 
teatro. Por vezes atingindo um desenvolvimento tão desmedido que podem dá a festa uma 
importância  prática  maior  que  a  da  representação  propriamente  dramática  (ANDRADE, 
2002, p.37).

8 Schechner  fala:  “Performance  são  feitas  de  pedaços  de  comportamento  restaurado,  mas  cada 
performance  é  diferente  das  demais.  Primeiramente,  pedaços  de  comportamentos  podem  ser 
recombinados em variações infinitas” (SCHECHNER, 2003, p.28).
9 “Tudo que é visto como que fazendo parte de um conjunto posto à vista de um público. O espetacular é 
uma noção bastante fluida, pois, como o insólito, o estranho e todas as categorias definidas a partir da 
recepção do espectador, ela é função tanto do sujeito que vê quanto do sujeito visto” (PAVIS, 2003, 141).
10 “Conceito  formado  provavelmente  com  base  na  mesma  oposição  que  literatura/literalidade.  A 
teatralidade  seria  aquilo  que,  na  representação  ou  no  texto  dramático,  é  especificamente  teatral  (ou 
cênico)  no  sentido  que  o  entende,  por  exemplo,  A.  ARTAUD,  quando  constata  o  recalcamento  da 
teatralidade no palco europeu tradicional [...]” (PAVIS, 2003, p. 372).



A dança do Caxambu se configura e se estabelece na performance da cultura dos 

povos africanos.  Com seus trajes especiais,  definidos, por alguns como uniforme, os 

músicos/tocadores  comandam  o  ritmo  com  os  instrumentos  apropriados,  o  mestre 

assume seu lugar, conduzindo o espetáculo, e os dançarinos com seus corpos formam a 

roda que demarca o espaço da ação, da dança. No círculo demarcam o sentido essencial 

e tradicional constituído desde a antiguidade nos espaços dos rituais e dos teatros. Para 

Pavis (1999), o círculo é o lugar em que a cena não exige um ângulo de visão ou uma 

distância particular, onde todos estão nas mesmas posições, partícipes daquela forma. 

Muito  apropriado,  a  forma  circular  é  um  espaço  democrático  porque  recebe  um 

significado e um sentido na ação performativa. Esse sentido está no interior de quem o 

vivencia,  mas também está no deslocamento e no movimento do corpo, dilatando-se 

num tempo e espaço próprio. “Dizemos que o espaço é existencial; poderíamos dizer da 

mesma maneira que a existencia é espacial [...]” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.394).

Nessa conjunta destaca-se a fogueira, que ilumina a roda e o terreiro, aquece os 

tambores para melhor desempenho percussivo, e impulsiona o mestre a cumprir o seu 

papel de guia, dirigente/narrador do espetáculo.  Sob o seu comando os dançarinos e 

cantadores  entram em cena.  Através dos pontos11 cantados,  de diferentes  categorias: 

licença, louvação, visaria, demanda, “encante” e despedida, apresentam histórias, tanto 

tradicionais como contemporâneas, e determinam a dramaturgia na roda do Caxambu: 

num  primeiro  momento  destinam-se  a  saudar,  pessoas  queridas  vivas  ou  mortas 

(entidades espirituais) os santos de devoção, o local da festa, o dono do local, logo após 

ilustram histórias tradicionais, do dia a dia da comunidade e do grupo, ou o próprio 

evento, em forma de sátira, divertimento, brincadeiras. Pouco praticado, também existe 

o desafio, geralmente na forma de enigmas, que devem ser desatados – decifrados – 

espontaneamente, entre os cantadores (como o repente). Não obstante, observam-se os 

mais  velhos,  que  nas  rodas  mostram-se,  com frequência,  certo  receio  de  encontrar, 

rivais  dispostos  ao  desafio. Ao  final  da  apresentação, a  cantoria  é  de  despedida  e 

agradecimento.

A dança do Caxambu harmoniza-se com a perspectiva dos dançarinos/cantantes 

e  percussionistas,  efetivando  um espetáculo  musical-coreográfico  que combina  uma 

estruturação rítmica própria (não se confunde com a do samba, com a do coco-de-roda 

11 Semelhante à umbanda usa-se a expressão tirar  um ponto, na prática do caxambu, pois em ambas 
manifestações aludem a uma tradição integral de alma e espírito configuradas na memória, empresados e 
consagrados na cultura viva dos povos negros, tanto nos rituais como nos divertimentos.



nordestino,  nem  com  o  tambor  de  crioula.),  uma  poesia  metafórica  nas  letras  das 

músicas, e movimentos ligeiros e precisos. 

Esse espetáculo é uma forma de expressão que exige o domínio de técnicas de 

percussão, da palavra e do corpo. No entanto caracteriza-se, sobretudo, pelo empenho 

físico dos atuantes, que resistem a atuações que ocorre não raro, aproximadamente doze 

horas  ininterrupta.  Esses  podem ser  visto  numa  dedicação  ímpar,  analógica  ao  que 

Grotowski (1971) fala sobre “ator santo”. É inegável a disposição permanente desses, 

dispostos  a  performar  e  desvelar  sentidos,  que  ficariam  submersos  sem  sua 

presentificação que juntamente com a espontaneidade e criatividade, desenvolvidas no 

aqui e agora, há renovação da forma/estética, da sensibilidade e da sociabilidade.

Na mítica da kinesthesica12, o corpo é pura energia, então, as pessoas presentes 

se contagiam, seguem a canção, o rítimo, e todos entram na roda para dançar e serem 

também  construtores  do  espetáculo.  Diga-se  de  passagem,  de  um  novo  e  original 

espetáculo. “Um tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer” 

(PAREYSON, 1989, p. 32). Processam no corpo do performer/dançarino/cantante e do 

performer/público,  um  momento  de  comunhão  e  de  pura  arte.  Segundo  Ligiéro, 

“podemos observar nas performances de origem africana na atualidade, que o corpo é o 

foco de tudo. Ele se move em direções múltiplas, ondula o torso e se deixa impregnar 

pelo ritmo percussivo” (LIGIÉRO apud SANTOS, 2007, 84). 

• A VISIBILIDADE NEGRA

Robert Farris Thompson (1979) chama de “arte em movimento” as danças-cantos-

batuques, sugerindo que as dinâmicas criadas para transmitir esses saberes, muitas vezes 

superaram a própria origem, dando novos sentidos ao que foi criado. Isso significa que 

o desenvolvimento de rituais, folguedos e demais manifestações de origem africana se 

constitui pelas “motrizes culturais”13, fenômeno estabelecido por meio das relações e 

interações do trio cantar-dançar-batucar que se incorpora na tradição e evolução das 

performances africana. Diferentemente se pensava que a legitimação dessas só poderia 

12 “A kinestesia (ou cinestesia) é a percepção consciente da posição ou dos movimentos de seu próprio 
corpo graças ao sentido muscular e ao ouvido interno. O nível kinestésico diz respeito à comunicação 
entre atores e espectadores, como, por exemplo, a tensão do corpo do ator ou a impressão que uma cena 
pode causar ‘fisicamente’ no público” (PAVIS, 2003, p. 225-226).
13 Conceito desenvolvido por meio dos estudos das práticas performativas Afro-Brasileiras no Núcleo de 
Estudos das Performances Afro-Ameríndias – NEPAA – do PPGAC-UNIRIO sob a coordenação do Prof. 
Dr. Jose Luiz Ligiero.



ser pelas matrizes étnicas – comumente invocadas para entender a tradição e cultura 

africana no Brasil. 

Constantemente se constata por meio desse trio e sua dinâmica no contexto das 

manifestações afro-brasileiras, a grandiosidade da cultura africana14, tanto na arte como 

na  vida.  Dessa  forma,  destaca-se  a  fala  de  Fu-kiau,  “A  vida  seria  impossível  em 

qualquer vila africana sem o poder reconciliador, invisível e curativo gerado por esse 

trio” (FU-KIAU apud LIGIÉRO, 1988, p.143).

Ampliando a importância do dispositivo cantar-dançar-batucar na cultura africana, 

Ligiéro conceitua.

[...] quando alguém está tocando um atabaque ou algum outro instrumento percussivo africano, 
uma linguagem espiritual está sendo articulada. Cantar é interpretar essa linguagem espiritual para 
a platéia e dançar é a aceitação dessas ondas sonoras (mensagens) pelo próprio corpo, reunindo a 
comunidade  em celebrações  coletivas  no ritmo perfeito  do balanço  da  vida (LIGIÉRO,  1988, 
p.143).

Dessa  forma  legitima  a  práticas  do  Caxambu,  dos  grupos  identificados  nesse 

estudo, na dinâmica do dançar-cantar-batucar como arte em movimento que promove a 

visibilidade negra em terras capixabas. O ato é de persistência e resistência, é de hábito 

e  costume,  é  de  arte  e  de  vida.  Define-se  tanto  na  estética  visual  e  sonora  quanto 

corporal  a  complexa  relação  entre  dançarinos/cantores,  músicos/tocadores  e 

público/comunidade.

A evolução da cena se expande, na busca da afirmação e valorização do povo 

negro, e sua cultura. Atualmente efetiva-se esse desejo em apresentações públicas, na 

qual existe um público representativo.

Apresenta-se neste estudo breve descrição da festa do dia 13 de maio15 de 2010: 

“Raiar da Liberdade”, em Monte Alegre, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

A festa acontece à noite ao ar livre no largo da igreja (praça principal do local). 

Poucos momentos do inicio da festa os últimos  acertos são realizados:  os enfeites e 

ornamentos;  as  barraquinhas  de  lembrancianhas;  a  fogueira  para  o  aquecimento  e 

afinação dos tambores. O pátio estava lotado de pessoas, de varias localidades (Fig.1). 

14 [...] Com relação à diáspora africana, esse acervo, ao recriar formas ancestrais e se colocar a serviço da 
visibilização  de  seus  agentes,  constitui  o  que  genericamente  se  conhece  como “cultura  negra”.  Ver 
BRASIL, República Federativa do, Cultura africana no Brasil (LOPES, 2004, p221).
15 Esse evento é realizado há mais de vinte anos, tradicional na comunidade quilombola de Monte alegre é 
considerado um atrativo turístico.



A animação era contagiante, pessoas se encontrando, conversando, bebendo e 

comendo o prato típico, a feijoada. A chegada dos grupos de Caxambu convidados: Vila 

de Itapemirim e Vargem Alegre amplia o sentido da festa. O encontro entre mestres – só 

mulheres  –  foi  um acontecimento  muito  significativo (Fig.2): a  anfitriã  da festa  Dª 

Maria Laurinda – uma mulher negra, idosa, de altura mediana, esbelta e com apliques 

no cabelo –,  Dª Canuta Caetano – uma  mulher negra baixa e gordinha que aparenta ter 

70 anos –, do Caxambu de Vargem Alegre; e Dª Geralda – uma mulher negra de 70 

anos,  baixinha  e  magrinha  –,  do  Caxambu  adulto  e  mirim  de  Vila  do  Itapemirim. 

Mulheres  que  se  cumprimentavam  com alegria  e  demonstravam  o  orgulho  de  “ser 

negro”. Nesse momento, o valor ao ancião, o respeito ao mais velho na cultura africana, 

é destaque, todos comprimentam aquelas senhoras, com muito afeto e reconhecimento. 

Toda e qualquer performance de origem africana, para que aconteça em sua plenitude, é 

necessária  a  presença  de  um  mestre  ou  mais.  São  deles,  pelas  suas  palavras,  sua 

existência, que todos esperam que a festa seja abençoada e iluminada, assim as tradições 

perpetuadas.

Fig. 1: Pessoas na Festa do Caxambu, Monte Alegre, 13 de maio de 2010.



Fig. 2: Encontro das Mestras, na Festa do Caxambu, 13 de maio de 2010.

Dª Laurinda, a mestra/ anfitriã, fez uma saudação oficial:

Boa noite pra todos. Eu agradeço a presença de vocês aqui...  
Isso é motivo de muita alegria pra mim,... quero continuar para  
sempre assim... Que seja com um, ou com com dois presentes,  
sempre estaremos aqui na festa do Caxambu. O dia treze de  
maio é o nosso dia!

Depois  disso,  deu  início  aos  preparativos  das  apresentações  dos  grupos.  A 

agitação se ampliou, os grupos pegam os tambores que estão em frente à fogueira para o 

aquecimento  do  seu  couro,  e  começam  o  processo  de  afinação.  Todos  os  grupos 

presente,  só  usam  dois  tambores  um  grave  e  outro  agudo,  uma  tradição  desde  a 

antiguidade,  mas  também há grupos que usam chocalhos  e  outros  instrumentos.  Os 

tambores – sagrados na cultura africana – para a prática do Caxambu sempre foram 

feitos de forma misteriosa, segundo Dª Laurinda. Ninguem sabia como o fazia16 (Fig.3).

16 Dizem que, antigamente, o preto velho ia para mata sozinho procurar o tronco perfeito para fazer o tambor e por lá 
ele fazia o tambor que vinha pronto para ser usado, um ofício que era um mistério nos tempos passados. Existem nos 
grupos referidos nesse texto, tambores desde da época da escravidão e tambores mais modernos feitos de toneis, que 
são barris depositários de bebidas, ou até atabaque, instrumento industrializado.



O primeiro grupo a se apresentar é o das crianças de Vila do Itapemirim: Grupo 

de Jongo Mirim Mestre Bento. O grupo é composto por 13 crianças, sendo 7 meninas e 

8 meninos, tanto negras quanto brancas, entre 7 a 13 anos. Ressalta-se que a Mestra Dª 

Geralda juntamente com os cordenadores, a Queque e o Anízio são negros. Eles, então, 

explicam a origem e a evolução do Caxambu na comunidade de Santo Antônio, em Vila 

de  Itapemirim.  Antigamente  era  constituida  por  maioria  de  negros,  mas  na 

contemporaneidade não é mais.  O grupo mirim, segundo seus coordenadores, é uma 

tentativa  de  resgate  e  permanêcia  da  cultura  africana  nesse  lugar.  Entendido  isso, 

observa-se também outras particularidades: os tambores são toneis de guardar bebidas, 

muito comum em embarcações pesqueiras. Isso confirma que a comunidade faz parte do 

litoral  capixaba;  o grupo desenvolve sua aprendizagem aos moldes  pedagógicos17;  o 

grupo se apresenta a caráter, com referências típicas, mas também sugere uma estética 

original. Os meninos vestem bata, cor vermelha, e calça estilo pescador, de cor branca e 

as meninas, saias rodadas floridas, faixa na cabeça da mesma estampa da saia, blusa cor 

vermelha, estilo cigana, de ombros de fora. O tecido usado é de algodão, apropriado 

para representação desses trajes.

A  matriz  foi  subvertida  pelas  transformações  sociais  ocorridas  dentro  da 

comunidade  e na sua relação com o novo,  estabelecendo perspectivas  outras.  Se as 

motrizes têm um fundamento forte, elas contaminam os elementos novos, assimilando-

os dentro do acontecimento cênico e ritual, transformando-os. Quando apresentados em 

um alto grau de eficiência na performance, esses elementos passam, então, a fazer parte 

da tradição, como se tivessem nascidos com a tradição.

17 Esse grupo é um projeto, da escola local que mantém oficinas para o desenvolvimento e aprendizagem da cultura e 
arte  Africana.  Embora  as  crianças  aprendam  o  Caxambu  dessa  forma,  ressalta-se  que  todas  elas  moram  na 
comunidade de Santo Antonio e convivem diariamente com os antigos praticantes dessa dança.

Fig.3: O Tambor, no aquecimento, momento fundamental para a Festa do 
Caxambu.



O grupo em roda, ao sinal da mestra, próximo à fogueira, demarcam o espaço 

da  dança.  Os  tocadores,  um  menino  e  uma  menina,  se  posicionam,  sentados  nos 

tambores/tonéis,  que estão deitados no chão. No centro da roda, a mestra  começa a 

oração do pai nosso – é preciso lembrar que a roda precisa de proteção e benção, para 

que a festa continue – e todos, de mãos dadas, recitam a ladainha. Ao final, fazem o 

sinal da cruz. Em seguida, entra o primeiro dançarino/cantor, se ajoelha, flexionando só 

uma  perna,  faz  uma  reverência  aos  tambores  –  pede  a  benção  e  a  licença  dos 

instrumentos –, e tira o primeiro verso, e os tocadores, nos tambores acertam o ritmo. 

No centro, ele improvisa saltos, volteios, passos miúdos e balanceios, e puxa a cantoria, 

o jongo (Fig.4).

Fig.4: Grupo de Jongo Mirim, Mestre Bento.

O primeiro canto é de abertura, para iniciar a roda. A música iniciada é uma 

saudação para a festeira local, um pedido de autorização para pisar e brincar naquele 

espaço, naquele terreiro, naquela praça:

Dª Maria não quero seu dinheiro,
Dª Maria não quero seu dinheiro
Só vim pedir licença para brincar em seu terreiro.
(O coro repete)

Todos na roda dançam, batem palmas e cantam em coro, repetindo o verso da 

música. Os ritmos são rápidos, fortes e vigorosos impulsionados na dinâmica do dançar, 

cantar, batucar. Assim a dança evolui, os participantes passam a ocupar o centro da roda 

e a tirar outros versos/cantos. Nesse momento são cantos, de demanda ou visaria que 

através da sátira servem para alegrar a roda e divertir a comunidade. Nesse momento 



abre-se a roda para quem quiser dançar, o convite – desse grupo – é delimitado para as 

crianças presentes.

O seu lixeiro
O seu lixeiro
Se você catar o lixo eu te dou algum dinheiro 
(o coro repete)

Onde está a baleia
A baleia no fundo do mar
A baleia foi embora
O mar escureceu valei-me nossa senhora
(o coro repete)

O grupo canta  a  crônica  do seu dia  a  dia,  com características  próprias que 

aparecem na forma de construir a metáfora e rima.

Depois  de  varias  histórias  dançadas,  cantadas,  e  batucadas,  chega-se  ao 

momento final, o canto é de despedida:

Adeus, adeus povaria
Eu vou-me embora
Me diverti bastante
Senhor diz que está na hora
(O coro repete)

Essa  apresentação  confirma  a  tendência  atual  de  ensinar  o  Caxambu  em 

oficinas  culturais.  Muito  comum  nas  comunidades  referidas  neste  texto.  Os  grupos 

locais  investem nesse  fazer  principalmente,  porque  compreendem a  importancia,  de 

repassar os conhecimentos de uma tradição. Para isso precisam preparar os mais jovens 

a fim de dar continuidade necessária para manifestação, numa sociedade de massa.  Não 

só o grupo de Vila do Itapemirim, mas já existem outros grupos de Caxambu e Jongo 

mirin, no sul do estado.

Após  a  apresentação  do  Grupo  mirim  Mestre  Bento,  nota-se  que  já  está 

formada uma grande roda de pessoas, na praça. Seguindo a animação os demais grupos 

assumem o comando da festa.  Vem o grupo de adultos  Mestre  Bento,  depois  o  da 

Mestra Canuta Caetano:  Caxambu Alegria de Viver,  em seguida o da Mestra Maria 

Laurinda Adão: Caxambu Santa Cruz. Cada qual a seu tempo, um espetáculo peculiar. 

A roda ao ar livre permitia a participação real de cada pessoa presente na festa. 

A expressividade é integral – no ambito do sensível, do perceptível e das relações com 

o espaço circundante –, a liberdade de criação se justifica na (re) construção e (re) 



significação  de  cada  gesto  e  de  cada  movimento  ali  apresentado. Corporifica-se  o 

conhecimento que se tem da tradição e se efetiva as motrizes culturais: o inseparável 

trio cantar-dançar-batucar. A dança é restaurada não apenas por influências mútuas, 

mas também, nas formas corporais, na manipulação de recursos sonoros, poéticos e 

nos modos de se criar e recriar ou muitas vezes reinventar a performance trazida da 

África, num tempo remoto e ou imaginário. 

A partir dessa perspectiva efetivam-se a dança do Caxambu nas apresentações 

públicas, nas festas de datas comemorativas de grande significado para o povo negro 

como  a  libertação  dos  escravos.  Nessas  ocasiões,  os  grupos  e  comunidades 

determinam seu status nas relações de poder diante  de uma sociedade repressora e 

dominadora. Assim  os  aspectos  da  sociabilidade,  e  espetacularidade  se  justapõem 

como um “movimento” afro brasileiro, na busca da visibilidade negra em âmbito local, 

municipal, estadual e até nacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  estudo  da  prática  performativa  do  Caxambu  em  comunidades  de  afro-

descendente no sul do Espírito Santo, ao ser aplicado de forma interdisciplinar, busca-se 

novos enfoques, que expande o significado entre prática e teoria. O estudo de qualquer 

pratica performativa é constituído, sobretudo, pelo necessário  diálogo em que  a teoria 

ajuda a pensar a prática e a prática a repensar a teoria. Nesta unidade indissociável, há 

mais possibilidades para compreender as possíveis  lógicas singulares dos fenômenos 

performáticos,  imperceptíveis  até então.  Nesses estudos deve-se abrir  espaço entre a 

ação e a análise para superar a oposição binária e dicotômica entre teoria e prática. 

Conforme Pradier (1999), se não sabe perceber o que se aprende a ver é possível abrir 

os sentidos, e a inteligência para o mundo, de forma integral. “Não é o olho que vê. 

Também não é a alma”, escreveu Merleau-Ponty. “É o corpo como totalidade aberta” 

(MERLEAU-PONTY apud PRADIER, 1999, p.28).

Dessa forma  é  possível  afirmar  que o  Caxambu é  um espaço de múltiplas 

experiências que desconhece limites, amplia a roda de atuação, estabelece e reafirma o 

espírito da sociabilidade do individuo e do coletivo; desvelas tramas num processo de 



fazer/construir  o  lúdico,  o  estético,  entre  sentimento/pensamento  contemporâneo  e 

forma  tradicional;  restauram  comportamento,  pedaços  de  memórias  de  gestos  de 

movimentos;  abre-se ao jogo da criação cênica,  em condições de interdependência e 

interatividade com os elementos constitutivos como a fogueira, o tambor, o mestre, o 

terreiro/espaço  de  atuação,  o  público.  Um  espetáculo  definido,  pela  dinâmica 

corporificada  no  trio  cantar-dançar-batucar,  em  que  os  seus  dispositivos  cênicos 

permitem apontar não para o desaparecimento de raízes africanas, como pode parecer, 

mas para a consciência de que as dinâmicas trazidas pelos africanos se afirmam tão 

poderosas que parecem seduzir a um número cada vez maior de pessoas praticantes e 

simpatizantes  dessas  performances.  Atualmente,  já  não  se  contradiz  sobre  os 

dispositivos  de redes  de criações  e  construções,  tanto do ato político  quanto social, 

artístico e estético,  em que os africanos contribuíram para a cultura brasileira,  numa 

enormidade de aspectos, sobretudo na música e na dança. 
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