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Resumo 
O presente trabalho busca analisar as manifestações culturais dos negros da comunidade rural 
dos Bagres. Esta comunidade é localizada no município Vazante-MG sendo formada 
exclusivamente por negros descendentes de escravos da mineração e de fazendas de gado no 
município de Paracatu-MG durante o ciclo do ouro. Uma vez ocupando a terra os negros 
tiveram condições de se reproduzirem física e culturalmente. Assim, discutimos no princípio 
sobre o termo “cultura” e em seguida fizemos uma análise sobre as manifestações culturais na 
comunidade. Dentre as diversas manifestações culturais dedicamos este trabalho a compreender 
as práticas de batuques como sendo uma manifestação típica da comunidade negra local.  
 
Palavras-chave: Comunidade Rural. Cultura. Negros. 

 

Introdução 

A comunidade dos Bagres é constituída por uma população exclusivamente negra. 

Situa-se na área rural do Município de Vazante, no Noroeste do Estado de Minas 

Gerais. O nome da comunidade foi dado em função de terem se instalado junto às 

margens do córrego dos Bagres.  

A formação da comunidade tem estreita relação com a cidade de Paracatu-MG, cidade 

que se desenvolveu a partir do século XVIII, através da atividade mineradora, utilizando 

para tal basicamente a mão-de-obra escrava. Sendo assim os negros dos Bagres são 

descendentes de ex-escravos de Paracatu e mantém até hoje fortes vínculos sociais e 

econômicos com esta cidade. 

Para desenvolver este trabalho nos dedicamos à definição do termo “cultura” de maneira 

geral e de modo específico à cultura local do negro que vive na comunidade dos Bagres. 

E de forma ainda mais específica nos dedicamos a compreender uma manifestação que 

exclusiva do negro local: a dança do batuque.  

A cultura, de modo geral, poderia ser definida como um conjunto de práticas, técnicas, 

estratégias, conhecimentos e saberes sobre o meio, que o homem utiliza buscando a sua 

sobrevivência.  Saberes esses que são apreendidos e usados em seu favor na medida em 

que o homem consegue conhecer os processos naturais e como se dão os ciclos da 

natureza naquele espaço em que ele se instala. Pensamos que, em toda atividade 

produtiva dos membros da comunidade dos Bagres, a cultura é algo que os orienta nas 
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suas realizações. Ao trabalhar nos seus campos de cultivo, ao escolher a terra em que 

vai plantar, ao decidir sobre a melhor época de realizar o plantio, ao escolher o lugar 

apropriado para instalar sua moradia, aquele produtor utiliza-se de toda uma bagagem 

cultural que vem sendo transmitida ao longo das gerações.  

Dizemos que todo o conteúdo transmitido e aprendido no meio em que se vive é 

aprendizado cultural. Mas, em cultura pode sempre aparecer uma nova possibilidade 

que desmascara qualquer afirmação antes tida como válida e verdadeira, pois, no seu 

dinamismo e na sua capacidade de assimilar e absorver o novo, não permite que 

algumas estruturas se perpetuem como sempre válidas ou aceitas. Sendo dinâmica, 

existe sempre uma brecha para que entre em ação a inventividade dos homens.  

Vimos durante a realização deste trabalho que a comunidade sofreu algumas 

transformações nos seus modos de vida. Quando declaramos que os seus modos de vida 

foram alterados com a introdução de novas tecnologias e a difusão de outras culturas, 

declaramos também dizer que a cultura dos Bagres sofreu transformações. 

Consideramos que o modo de falar, de produzir alimentos, de manifestar a sua religião, 

de iniciar os filhos no trabalho, de cumprimentar, de se relacionar com o meio, de se 

alimentar, de se vestir e construir suas habitações são formas de manifestação de sua 

cultura.  A partir destas considerações aliadas à realização de diversas leituras sobre a 

Geografia Cultural tivemos as condições de analisar os modos de vida e a cultura dos 

membros da comunidade dos Bagres.    

 

Algumas considerações sobre cultura 

 

Nem sempre é fácil se perceber a exteriorização da cultura por parte dos membros do 

grupo que a detém, pois não são em todas as ocasiões que os seus elementos podem ser 

visíveis. Em cultura nem tudo é transmitido, e mesmo que fosse nem tudo seria 

absorvido, pois perdas no processo de transmissão são possíveis. Também nas culturas 

nem tudo é herança, algo novo sempre é criado. Não podemos afirmar que inovações 

ocorrem a toda hora, senão a cultura poderia perder muito do seu conteúdo original. 

Algumas estruturas da cultura são mais sólidas como a língua e a religião, outras, no 

entanto, podem ser mais flexíveis, como por exemplo, as técnicas de produção de 

alimentos e construção de moradias. 

Assim, como são tantas as definições sobre cultura elaboradas por tantos estudiosos do 

assunto, tão grande é a capacidade do homem de criar e utilizar símbolos. Mesmo que 
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sejam muitos os caminhos oferecidos pela cultura os indivíduos sempre tendem a 

escolher aquela em que o indivíduo se sente enraizado. A cultura é também identidade.  

Laraia referindo-se à diversidade de culturas e à tendência do homem em valorizar a sua 

própria cultura, afirma que: 

 
Se oferecêssemos aos homens a escolha de todos os costumes do mundo, 
aqueles que lhe parecessem melhor, eles examinariam a totalidade e 
acabariam preferindo os seus próprios costumes, tão convencidos estão de 
que estes são melhores de que todos os outros. (LARAIA, 1989, p.11).  

  

É verdade que o homem nasce sem cultura, pois a mesma não é hereditária, contudo 

absorve algum tipo enquanto cresce e isso significa dizer que “a natureza do homem é a 

mesma, mas são os seus hábitos que os mantêm separados”, diz Laraia (1989, p.12) e 

isso significa ainda que os modelos adotados e perseguidos durante a sua vida é que 

definem os destinos daquele novo homem, um novo ser cultural. White (1978, p. 23) 

nas suas afirmativas destaca “o homem como sendo o único animal capaz de produzir e 

utilizar símbolos, capaz de ter, criar ou desenvolver uma cultura”. 

A cultura não seria apenas um conjunto de regras no qual o homem se insere 

involuntariamente, é também um conjunto de regras que ele busca voluntariamente se 

enquadrar para nortear suas ações. Para Paul Claval a cultura e o homem não podem 

existir dissociados, pois a existência de um é, ao mesmo tempo, causa e conseqüência 

da existência do outro, assim ele afirma que a cultura: 

 
Só existe através dos indivíduos aos quais ela é transmitida, e que por sua 
vez, a utilizam, a enriquecem, a transformam e a difundem. Sem ela, eles 
estariam desamparados: o instinto não é suficiente para guiá-los. Faz-se 
necessário dispor de armas para a proteção e para a caça, de utensílios para 
produzir, habitar e vestir. (CLAVAL, 1989, p. 89) 
 

 No entender de Geertz (1989, p.36) a cultura é vista não só como complexos de padrões 

concretos de comportamentos: costumes, hábitos e tradições, mas como um conjunto de 

mecanismos de controle: planos, receitas e instruções e considera ainda que o homem é 

o animal mais desesperadamente dependente de tais mecanismos de controle, pois 

correria o risco de se tornar virtualmente ingovernável, caso não seja dirigido por 

padrões culturais.  

O comportamento cultural é aprendido no grupo social onde o indivíduo se instala.  

Leslie A. White (1978, p.21) afirma que “o comportamento de todas as espécies vivas, à 

exceção do Homo sapiens, é determinado por sua formação biológica”.  
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Compreendemos que as práticas culturais são aprendidas ou reinventadas e não 

transmitidas geneticamente. A cultura não é transmitida de acordo com as orientações 

genéticas, mas seguindo alguns dos padrões definidos pelo homem como ser cultural. 

Traços genéticos só podem ser transmitidos de pais para filhos, traços culturais, porém 

podem ser transmitidos de filhos para pais. Recorremos novamente a Kroeber: 

 
A hereditariedade é, pois o meio indispensável de transmissão. Todavia, 
quando uma invenção é feita, toda a raça humana é capaz de se beneficiar 
dela. Pessoas que não têm o mínimo laço de sangue com os primeiros 
desenhadores de aviões podem voar e voam nos nossos dias. Muito pai já se 
serviu, desfrutou e aproveitou da invenção do seu filho. (KROEBER, 1993, 
p.43). 
 

O homem tem capacidade de se adaptar a culturas diferentes, porque a cultura não nasce 

com ele; ela é anterior ao homem quando este nasce e continua quando ele morre. Para 

Laraia (1989, p. 28) “a cultura seria todo o comportamento aprendido, tudo aquilo que 

independe de uma transmissão genética”. Ou seja, existe diferença entre o orgânico e o 

cultural, ou seja, entre aquilo que é transmitido geneticamente e aquilo que é 

transmitido pela experiência. Os filhos dos produtores dos Bagres não nascem 

agricultores ou pecuaristas, apenas com a experiência eles aprendem a ser. Seguramente 

o filho pequeno produtor dos Bagres falará a língua portuguesa, pois foi o meio em que 

ele foi socializado, assim como assimilará os primeiros aprendizados relacionados às 

práticas religiosas dos pais.  

Ao aprendizado, construído pelo ser humano ao longo de sua formação, Laraia (1989) 

chama de “endoculturação”.  Para este autor o homem é o resultado do meio cultural em 

que foi socializado. Para nós a cultura não tem nada de genético, mas uma vez 

absorvido parece se transformar num amálgama, passível de ser identificado qualquer 

que seja a sua manifestação. O homem é, antes de tudo, um ser cultural.  Nesse sentido, 

de acordo com o que pudemos observar na comunidade dos Bagres a cultura é, antes de 

tudo, uma herança que vai sendo recebida em todas as etapas da vida. É em casa, 

inicialmente, que essas heranças são transmitidas. Desde cedo o filho acompanha o pai 

nos campos de cultivo ou na criação; a filha é iniciada pela mãe nas tarefas domésticas.  

A cultura é herança, porque primeiro o indivíduo é receptor. Mas não é só herança, 

porque é possível criar ou transformar uma cultura. O mesmo indivíduo, antes receptor, 

agora se encontra na condição de promover a transmissão daquilo que foi aprendido.  

Paul Claval (1989) afirma que não é só a família a responsável pela transmissão de tais 

aprendizados. A comunidade na qual se vive pode adotar símbolos diferenciados 
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daqueles adotados em casa. A escola e a TV desde que se tornaram públicas, facilitando 

o seu acesso a um número cada vez maior de pessoas tem sido importantes meios de 

difusão cultural.  

Os avanços tecnológicos sempre são colocados como os motores das inovações, pois 

transformam um modo de vida. As perdas no processo de transmissão cultural 

encontram aí o seu culpado, mas as inovações também são muito bem vindas. Imagine a 

alegria dos cidadãos dos Bagres quando chegou à comunidade, a máquina de limpar 

arroz. O pilão foi logo aposentado.  

Os “causos”, por exemplo, contados com habilidade pelos moradores, não encontram 

hoje muitos adeptos depois da chegada da energia elétrica. Somente aqueles mais 

antigos, como o Sr. Gustavo, têm a sabedoria de conseguir dialogar com pessoas de 

todas as idades numa prosa agradável. Isso por que, durante toda a sua vida, a 

integração entre vizinhos era mais ampla. Assim como os passeios a cavalo nas noites 

de lua clara, seja nos vizinhos seja em busca de festas e as prosas entre vizinhos foram 

substituídos por uma sala de TV. A cultura que se difundia entre os moradores era 

praticamente aquela do lugar, assim a sua transmissão era assegurada, salvo raras 

ocasiões, porém a chegada de novos elementos traz aos moradores novas práticas 

culturais. É certo que estas novas práticas não são capazes de substituir todo um 

conjunto de costumes tradicionais, contudo dão a eles uma nova aparência. A cultura 

mostra aí o seu caráter dinâmico.  

 

O dinamismo da cultura na comunidade dos Bagres 

 

Durante a realização da pesquisa na comunidade percebemos momentos ímpares do 

modo de vida dos seus moradores e que para nós só puderam ser percebidos nessa 

comunidade. Para explicar o que escrevemos acima teremos dois exemplos: É costume, 

na virada do ano, que os afilhados dirijam-se logo de manhã à casa de seus padrinhos 

para lhe tomarem a bênção. Nem os próprios moradores sabem explicar o porquê dessa 

atitude, apenas dizem que é tradição. Certamente é o desejo da renovação, de torcida 

para que aquele novo ano passe sem incidentes na família e que seja ano de progresso 

para todos eles. Como pesquisadores, podemos afirmar que isso é parte da cultura.  

Outra prática foi observada no momento do cumprimento do mais novo ao mais velho. 

O primeiro, ao estender sua mão, antes levanta com a mão esquerda a aba de seu chapéu 

enquanto com a sua mão direita pede a bênção. Percebemos que tal prática significa, 
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antes de tudo, grande respeito por aquela pessoa. Como essa prática é tradição que vem 

sendo, de longa data, transmitida aos mais moços, dizemos que isso também faz parte 

de seu acervo cultural. 

Não estamos tratando a cultura como algo estático, pois já chegamos a afirmar que um 

dos pontos centrais da cultura é o fato de o homem poder transformá-la. Transformações 

podem ocorrer em qualquer cultura, desde que elas não signifiquem drásticas rupturas 

com padrões amplamente aceitos. Dessa forma afirmamos que a cultura tem também a 

qualidade de ser dinâmica, de poder sofrer alterações em seu conteúdo original.    

Apesar de apresentarem esse dinamismo, as culturas criam alguns elementos que se 

mantêm coesos, mesmo em situações adversas, como as perseguições políticas e 

religiosas e o distanciamento geográfico. Paul Claval quando se refere aos elementos 

centrais que dão unidade a uma cultura, sugere que: 

 
O conteúdo de cada cultura é original, mas alguns componentes essenciais 
estão sempre presentes. Os membros de uma civilização compartilham os 
códigos de comunicação. Seus hábitos cotidianos são similares. Eles têm em 
comum um estoque de técnicas de produção e de procedimentos de regulação 
social que asseguram a sobrevivência e a reprodução do grupo. Eles aderem 
aos mesmos valores, justificados por uma filosofia, uma ideologia ou a uma 
religião compartilhados. (CLAVAL, 1989, p.63) 

 

Vejamos o caso dos migrantes dos Bagres que se mantêm culturalmente unidos, mesmo 

trabalhando em fazendas vizinhas ou cidades distantes. A Festa de Reis, elemento da 

cultura local mostra-se como possibilidade de reencontro daqueles ausentes com suas 

origens, funciona como um elemento que une e que afirma a identidade entre os 

membros presentes e ausentes da comunidade dos Bagres.   

Entendemos que a cultura não é uma realidade primeira, um fato concreto, algo sólido, 

mas é, principalmente, um processo de construção e enraizamento que se dá durante 

todas as etapas da vida e sempre relacionada com o teor do que lhe foi transmitido e da 

experiência vivida. Mesmo que seja um conjunto de práticas comuns a um povo e, 

sendo transmitidas segundo os mesmos padrões aos seus descendentes, não encontra 

igual receptividade entre todos os membros de uma sociedade.  

Nos Bagres, por exemplo, a chegada da energia elétrica e a televisão não eliminaram o 

costume do produtor de leite de repousar cedo e acordar ainda de madrugada para 

reiniciar suas atividades. Mas a mesma energia elétrica e televisão, através da 

informação, ajudaram a promover alterações em algumas práticas dos membros da 
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comunidade tais como as novas técnicas de criação de gado bovino e as formas das 

donas de casa armazenarem carne suína.   

Percebemos que perdas podem ser provocadas pelos avanços tecnológicos, mas essas 

novas adaptações nas formas de produzir não significam realmente perdas para a cultura 

do grupo. Aliás, o descontentamento com práticas tradicionais pode propiciar o 

aparecimento de novas idéias e tecnologias que vão produzir avanços para aquela 

cultura. Assim como dizem os mais experientes, “é no tempo de crise que surgem as 

melhores soluções”. Paul Claval, quando trata do dinamismo da cultura em uma de suas 

muitas definições sobre o assunto, afirma que: 

 
A cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos 
conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas 
e em uma ou outra escala, pelo conjunto dos grupos de que fazem parte. A 
cultura é herança transmitida de uma geração a outra. Ela tem suas raízes 
num passado longínquo, que mergulha no território onde seus mortos estão 
enterrados e onde seus deuses manifestaram. Não é, portanto, um conjunto 
imutável de técnicas e comportamentos... A cultura transforma-se também, 
sob o efeito das iniciativas que florescem no seu seio. (CLAVAL, 1989 ,p. 
63). 

 

Para Claval (1989), a cultura também é feita de atitudes e gestos, desta forma, cada 

cultura permite, de acordo com suas tradições e as limitações geográficas, a seus 

indivíduos comportamentos sociais e simbólicos bastante diferenciados.  

Essas variações ocorrem mesmo dentro de um país. Veja o nosso caso, o nordestino do 

interior tem sua dieta baseada no feijão, farinha e carne seca; o gaúcho prefere o 

churrasco enquanto o mineiro da comunidade dos Bagres se delicia com um prato de 

frango, angu de milho e quiabo. Assim como o certo e o errado, o justo e o injusto, o 

previsível, “O bem e o mal, o bonito e o feio, o permitido e o proibido, o sábio e o tolo 

variam segundo suas culturas”. (CLAVAL, 1989, p.82).  Não existem padrões comuns a 

todas as culturas, as variações sempre irão ocorrer. De acordo com Lévi-Strauss (1982) 

a exceção da regra está relacionada à questão do incesto.  O casamento e o parentesco 

também assumem padrões particularizados para cada diferente cultura.   

Numa cultura os comportamentos ligados à religião têm mais ou menos força, 

dependendo da crença de seus fiéis e assim sua fé pode fazer chover depois de um longo 

período de seca. Assim surgiu a “Festa dos Bagres” no mês de julho, depois de uma 

promessa aos reis santos de que, se a água voltasse a correr no leito seco do “córrego 

dos Bagres”, fariam anualmente, enquanto estivessem vivos, uma festa no mês de julho, 

mês em que houve a seca. A festa, no entanto, continua sendo realizada.  
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Paul Claval (1989, p.106) afirma que “o indivíduo é moldado pela cultura: o que sabe 

fazer, suas maneiras de sentir e de ver, suas aspirações, são recebidos de seus círculos 

ou construídos a partir dos elementos por ele fornecidos”. Assim a tendência é que as 

atitudes de um ou de outro indivíduo sejam reproduções daquele mundo no qual ele está 

inserido. A cultura, sem dúvida, norteia as ações dos indivíduos. A mesma cultura 

também não pode existir sem esses indivíduos. É uma instituição em que os indivíduos 

procuram se enquadrar. Mas é também uma estrutura que só pode ser criada pela ação 

desses mesmos indivíduos. Imitar as ações do vizinho significa se inserir dentro desta 

ordem socialmente estabelecida, simplesmente para ser igual, para se identificar com o 

seu grupo, para pertencer àquela cultura.  

Entendemos com isso que quando os indivíduos de uma determinada cultura 

comportam-se segundo determinados padrões podemos dizer que existe ali uma 

identidade cultural. A vontade de se conformar aos usos de um grupo e a idéia de 

origem comum fortalecem essa identidade. A identidade cultural é baseada na 

reprodução, por um indivíduo, de todo um conjunto de práticas, saberes, conhecimentos 

e atitudes socialmente aceitas e estabelecidas por um grupo. Ser reconhecido pela 

entonação da voz, pela língua e pela religião, pelos hábitos alimentares e outros 

costumes é ser reconhecido pela sua própria cultura. Nos Bagres, essa identidade se dá, 

sobretudo, pela cor da pele, pela sua habilidade na dança, na música e também pelo 

parentesco entre os membros da comunidade.  

 

O batuque como elemento da cultura dos Bagres 

 

O batuque, como remanescente da cultura negra na comunidade dos Bagres é uma 

atividade que hoje está praticamente em desuso. Isso porque antigamente as festas eram 

ritmadas pelo batuque e atualmente são ritmadas pelo forró. Quase todos os moradores 

sabiam dançar e muitos daqueles sabiam quais versos cantar. É claro que existiam 

aqueles exímios dançadores e puxadores do batuque.  

Quando já concluíamos nossa pesquisa, encontramos referências a práticas de batuques 

na cidade de São Sebastião no Rio de Janeiro durante o século XIX. Na obra “Entre o 

fogo e o vento: As práticas de batuques e o controle das emoções” Edílson Fernandes de 

Souza (2001) nos traz valiosas definições sobre o termo. Segundo o autor, atualmente o 

batuque é compreendido como qualquer tipo de som, batucar, fazer barulho, mas afirma 

que historicamente o batuque tem significados distintos tanto para seus executores 
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quanto para seus espectadores.  Durante o século XIX, em pleno regime de escravidão, 

o batuque era visto pelos europeus, portugueses, como “ajuntamento de negros escravos 

ou pretos livres” em que certamente eram promovidos levantes e rebeliões. Eram 

também comportamentos de povos que ainda não tinham chegado ao estágio da 

civilização. Era uma prática que não conformava com os valores defendidos pela corte 

portuguesa e pela religião oficial.  Se para os portugueses o batuque se enquadrava 

como uma espécie de contravenção, para os negros da cidade de São Sebastião no Rio 

de Janeiro, no início do século XIX, era o momento em que buscavam as suas origens 

africanas, assim como define o autor: 

 
Os antigos batuques caracterizavam-se como práticas mágicas e eram muito 
mais públicos no passado do que o são hoje. Tanto eram públicos, que foram 
necessários códigos de controle social, impostos pelos fidalgos, para o 
impedimento de sua prática. Mas na perspectiva dos indivíduos que 
compunham as etnias negras, esses batuques comportavam valores que, por 
muitas vezes, significavam um retorno à sua autoimagem, à sua africanidade. 
(SOUZA, 2001. P.22.) 
 

As práticas de batuques têm, no seu entender, não somente uma conotação religiosa, 

mas também um meio pelo qual os indivíduos negros encontravam para cultuar sua 

ancestralidade. Não era prática que cultuasse os elementos da natureza como se vê na 

comunidade dos Bagres, era somente uma prática religiosa. Tal prática foi assim 

descrita: 

 
[Os negros] colocaram-se em círculo e uma música ensurdecedora começou a 
tocar. Duas pipas haviam sido transformadas em tambores, que eram 
percutidas com pancadas monótonas, por dois pretos, acompanhados pelo 
mais desarmonioso dos sons, produzido por matracas de metal, além disso, 
entoavam uma cantiga insípida, de duas estrofes apenas. ( BINZER, 1991.p. 
33 apud, SOUZA, 2001. P.28)  
 

As práticas atuais de batuques na comunidade dos Bagres nem de perto lembram 

manifestações religiosas de origem africana; cantam em seus versos os elementos da 

natureza em que aparecem o boi, o veado, o marimbondo, o fogo, o cavalo e outros. 

Compreendemos porque no século XXI tais práticas aparecem de forma tão distinta 

daquelas originais. O negro, como mercadoria em pleno regime de escravidão, não tinha 

o direito de ter a sua própria cultura, os seus cultos religiosos negros e práticas culturais 

eram terminantemente proibidos. Assim ele foi sendo lentamente forçado a abdicar de 

sua cultura e religião para adotar aquela imposta pela classe dominante.  De acordo com 
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Souza (2001) as proibições às práticas de batuque no Rio de Janeiro no século XIX 

eram taxativas: 

 
São absolutamente proibidas as práticas de batuque ou ajuntamento de 
escravos para danças e cantorias, debaixo de qualquer denominação que 
sejam (...) conforme a Lei Provincial de maio de 1836”(CADERNOS DE 
CULTURA, 1988, p.86, Apud SOUZA, 2001. P. 26.) 
 

Como práticas proibidas os batuques tornaram-se cada vez menos públicos e sua 

transmissão como elemento da cultura ficou um tanto comprometida.  

Nos Bagres, muitas vezes ouvimos dos próprios moradores que hoje não existem bons 

dançadores e que apenas imitam alguns de seus antigos dançadores. Entendemos que o 

batuque era uma prática difundida e aceita pela maioria dos moradores na medida em 

que a comunidade se mantinha em certo grau de isolamento. Desse modo, os traços de 

sua cultura eram transmitidos sem grande interferência do meio externo. Enquanto 

realizávamos a pesquisa, foram nos relatados alguns casos engraçados sobre danças de 

batuque. Certa vez, um dançador meio fraco, de porte físico pouco avantajado se 

aventurou em dançar o batuque; pois bem, na hora em que a dançarina veio para ser 

levantada, aquele dançador não resistiu ao seu peso e desequilibrou-se para trás, caindo 

de costas num tacho de comida recém preparada para todos aqueles que estavam na 

festa. Apenas não quiseram falar o nome do coitado. Falam também de um certo Pedro 

Catirina que era sujeito forte, capaz de levantar duas dançarinas ao mesmo tempo e 

ainda dançar batuque a noite inteira. Afirmam que o batuque dançado na comunidade na 

maioria das vezes não dependia de instrumentos musicais, era dançado e cantado 

seguindo o ritmo das palmas e sapateado. Talvez possa ser pelo fato de ainda não terem 

acesso a instrumentos musicais. É certo que, quando existiam, tais instrumentos não 

eram dispensados. 

A partir das décadas de 1970 e 1980, quando os ritmos de vida na comunidade 

começaram a sofrer transformações, a sua cultura começou também a receber fortes 

influências externas. Passaram a aceitar e a praticar novos ritmos e conseqüentemente 

reduziram a freqüência daquela prática tradicional. Alguns entendem aquele ritmo como 

algo saudosista e se justificam dizendo que pararam de dançar ou diminuíram o ritmo, 

porque quem os ensinou foi sua mãe ou pai e que depois de os terem perdido ficaram 

sem estímulo para continuar tal prática.  
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Assim acontece com as irmãs Luzia, Nísia, Maria Eva e o seu irmão João Cotim, pois 

sua mãe era uma das antigas dançadoras e incentivadoras do batuque e que falecera há 

pouco tempo.  Percebemos que existem variações em relação ao simbolismo do batuque 

na atual comunidade dos Bagres e nos batuques do século XIX no Rio de janeiro, pois 

neste último o batuque era a forma de buscar a ancestralidade, já nos Bagres, justificam 

a sua irregularidade pela perda de um ente querido.  

Atualmente começam a valorizar tal dança como espectadores no sentido de reviver a 

cultura de seus antepassados. Conseguimos perceber que alguns dos membros da 

comunidade não conseguem fazer parte de sua própria cultura. São poucos aqueles que 

fazem do batuque uma prática cotidiana. Por isso não é uma prática que pode ser 

apreendida nos primeiros contatos com a comunidade. Apenas depois de certa 

aproximação é possível notar tal manifestação como parte da cultura local. 

A dança presenciada nos Bagres tem três momentos distintos. Primeiro a mulher, 

dançando, aproxima-se de seu parceiro que a levanta por um instante e torna a descê-la. 

Posteriormente ela continua dançando, reaproxima-se de seu parceiro e unidos rodam 

para os lados num giro completo. Por último, o momento mais esperado, quando a 

mulher se aproxima de seu parceiro e bruscamente faz chocar os seus corpos, é o que 

chamam de “umbigada”.  Em todos os momentos da batucada os dançadores simulam 

situações do cotidiano. Na maioria das vezes as situações representadas referem-se a 

animais do seu convívio como o boi, o tatu, o marimbondo e outros animais. Durante a 

apresentação foram cantados os seguintes versos: 

 

Batuco na cozinha 
Sinhá não quer 
Pois lá tem fogo               Bis 
Ela queima o pé 

 
Vassourinha que varre 
Que varre sinhá 
Varre só quem                  Bis 
Não quer casar 

  
Ai ei sim  
Ai ei não  
Ai mesmo 
É que é bão ... Refrão 
O tatu ta moinho 
Ta moendo fubá 
O tatu ta no moinho         Bis 
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Ta moendo fubá           
 

Ai ei sim ......Refrão   
 
O que a nega tem 
Marimbondo sinhá 
O que a nega tem                Bis 
Marimbondo sinhá. 
 

Considerações finais 

 

À primeira vista, percebe-se uma comunidade ligada aos conteúdos culturais 

transmitidos historicamente de geração em geração pelos mais velhos. Mas por se tratar 

de uma comunidade que não vive atualmente em condição de isolamento físico e 

cultural está também ligada aos ritmos ditados pela cultura dominante e que são aceitos 

regional ou nacionalmente como o forró, a música sertaneja e recentemente a introdução 

do rock pelos mais jovens. Embora existam estas novas adaptações, o batuque ainda é 

mantido como um indicador da cultura negra. O ritmo da dança é a manifestação de 

várias relações com o mundo em que vivem e com sua ancestralidade. Em seus versos, 

ressaltam suas práticas cotidianas. Elementos da natureza e animais são lembrados na 

dança como elementos constantes em sua vida. Falam os dançadores que alguns gestos e 

versos não são lembrados e afirma que não são bons dançadores como alguns daqueles 

antigos moradores. A partir dos anos de 1970, aos poucos, a comunidade começa a se 

integrar cultural e economicamente ao mercado, fato que para nós, significa 

possibilidades de adaptações em seus elementos culturais. O batuque é, no entanto, uma 

prática cultural em que lentamente os membros da comunidade vêm promovendo tais 

transformações. Isto significa dizer que se no passado o batuque era o elemento cultural 

central da comunidade dos Bagres, principalmente nas festividades, atualmente cede 

espaço para novos elementos da cultura dominante. Entendemos que as transformações 

no modo de vida dos moradores dos Bagres e nos ritmos da produção anunciaram 

possibilidades. Algumas destas possibilidades a comunidade aproveitou e viabilizou 

formas de integração econômica ao mercado, bem como o conhecimento de outras 

culturas. No conjunto, tais apropriações tiveram influências na transformação da cultura 

das pessoas do lugar.   
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