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RELAÇÕES DE GÊNERO NA RODA: ANALISANDO MÚSICAS DO S AMBA NO 
REISADO. 
  

Quercia Oliveira1 

Arivaldo Lima2 

 

Resumo: Passagem para vaqueiros e viajantes, as cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE se constituíram a 
partir do encontro de diferentes grupos étnicos e culturais, sendo, por isso, palco para diversas manifestações 
das religiosidades e culturas populares, entre as quais, o Reisado, e seu acompanhamento musical, o Samba, 
detectadas em várias comunidades da região. Possibilidade de diversão, em especial para os mais antigos, 
estas manifestações atuam na difusão das tradições orais das comunidades que as praticam, contribuindo, 
desta forma, para suas integração. Um dos elementos entendidos como portadores das representações sociais 
dessas comunidades são as letras das músicas cantadas nas rodas de Samba e a performance que as 
acompanha. Desta forma, o presente artigo visa fazer uma discussão sobre as relações de gênero agenciadas 
pelas músicas Tá doida mulher / Lua nova / Mulher teimosa, percebidas na comunidade do Rodeadouro-BA 
e na Ilha do Massangano-PE. 
 

Palavras chave: Samba, Reisado, Relações e representações de gênero. 

 

Cultura e Manifestação Cultural: delimitando conceitos 

 

Constituído enquanto ponto chave para compreensão das relações e organizações sociais, o 

termo cultura, para o qual já foram catalogadas inúmeras conceituações3, perpassa os estudos 

sociais e humanos, gerando pouco consenso quanto a sua definição e aplicação.  

Defendendo a necessidade de redução do conceito de cultura a uma dimensão justa, na qual 

esteja assegurada sua potência, Geertz4 nos trará a percepção semiótica de cultura como teia de 

significados a parir da qual se poderia compreender e explicar as práticas de determinado grupo. 

Nesta perspectiva, cultura é tomada como construção social e sua análise como ciência 

interpretativa, cujo resultado seria uma descrição densa do objeto em estudo. 

Palco para encenação de determinadas práticas culturais5, as manifestações culturais são 

entendidas, a partir do que nos propõe Tuner6, como rituais, cujos elementos/símbolos, concebidos 
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enquanto força num campo de ação social, são portadores de normas e valores culturais observados, 

transgredidos e manipulados para fins diversos. 

Desta forma, o presente artigo, compreende as manifestações culturais como construções 

ritualísticas, nas quais dialogam as tradições e suas respectivas transgressões em uma dada 

comunidade. A interpretação destas manifestações e seus elementos, por conseguinte, nos permitiria 

compreender as representações e relações sociais por elas agenciadas, suas adesão e contestação.  

 

O Samba no Reisado  

 

Localizadas às margens, baiana e pernambucana, do Rio São Francisco, as comunidades do 

Rodeadouro e da Ilha do Massangano, possuem uma diversidade de manifestações culturais e 

religiosas populares, entre as quais podemos destacar o Reisado, realizado de forma análoga em 

ambas as comunidades. 

Segundo Eloísa Brantes7, o Reisado, trazido nos porões dos navios portugueses e inserido no 

contexto do catolicismo popular do Brasil, é uma referência ao episodio bíblico no qual os três Reis 

Magos, guiados pela estrela de Belém, visitam o menino Jesus. Assim, a partir do dia 25 de 

Dezembro, os cortejos de Reisado das mais diversas regiões do Brasil visitam as casas de suas 

comunidades, abençoando-as com cantos sagrados. Após o ritual religioso, é realizada a 

comemoração ‘profana’, ritmada pelos batuques comuns a cada comunidade e regada à bebida e 

comida ofertadas pelos donos e donas das casas visitadas.   

Na Ilha do Massangano e na comunidade do Rodeadouro, o batuque do Reisado é feito pelo 

‘Samba’. Composto, basicamente, por tamborete, pandeiro e triângulo, o Samba ritma o canto 

religioso dos moradores e seus visitantes que pedem, ‘ao dono da casa’, para que abra a porta às 

notícias do nascimento de Jesus: 

[...] Viemos cantar o reis, viemos cantar o reis 
Com a luz de quem te adora, com a luz de quem te adora 
Quem quiser saber quem é, quem quiser saber quem é 
Abra a porta e saia fora, abra a porta e saia fora 
Porta aberta, sala franca; porta aberta, sala franca 
Recebei com alegria, recebei com alegria 
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É com a Virgem Maria, é com a Virgem Maria 
Recebei seu bento filho, recebei seu bento filho 
Oh! Me abra a porta, ô Sinhá ê! 
Que eu quero entrar, ô Sinhá ê! 
Eu venho da rua, ô Sinhá ê! 
Quero vadiar, ô Sinhá ê!8  
 

Com a abertura da porta, tem fim a cerimônia religiosa, mas a festa está apenas começando. 

Com a permissão do anfitrião, é feita, na sala, quintal ou terreiro da casa visitada, uma roda de 

samba. Acompanhados pelas palmas e cantos, os ritmistas embalam a dança até que se acabe a 

bebida ofertada; os dançadores exaustos peçam para ‘se retirar’; ou a meta de visita diária se 

imponha.  

Os cantos, com a ajuda recorrente dos mais velhos, são lembrados ou tirados9 na hora. Como 

nos fala Dona Amélia, participante do Reisado no Massangano: 

É muitas... ah! As músicas do samba é muitas! Então quando a gente tá cantando 
que se lembra de uma, se lembra de outra e se lembra de outra e canta... (risos). 

 

As Músicas do Samba  

 

Diversificadas, muitas das músicas cantadas na roda de Samba se referem ao próprio 

ambiente da festa, como os versos: “Sem beber eu não vou, sem beber eu não vou, eu não vou, eu 

não vou lá!”10 que aludem a necessidade de oferta de bebida por parte dos anfitriões. 

Além da rememoração da própria festa, as letras das músicas cantadas na roda de Samba do 

Reisado trazem temas do cotidiano da Ilha e de seus moradores, como as plantações:  

Capim da baixa enverdeceu, amarelou o veado comeu, 
(coro) Amarelou o veado comeu, amarelou o veado comeu;  
oh! Capim da baixa enverdeceu, amarelou o veado comeu, 
(coro) Amarelou o veado comeu, amarelou o veado comeu! 11 

 

A pecuária:  

Oh! Meu boi nas areia, oh! Meu boi nas areia... 

                                                           
8
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E segura o boi, 
(coro) Oh lê lê!   
Deixa o boi vadiar, 
(coro) Oh lá lá!12 
 

A religiosidade:  

Em cima da gameleira, embaixo do parreiral, 
Se apega com mãe de Deus, Isabel, 
Que a onça, não pega, não! 
Oh, Isabel... 
Não pega, não!13  
 

E as relações familiares:  

Olha pisa menina no massapé, 
(coro) Oih! Devagarim pra papai não ver! 
Olha pisa morena no massapé, 
(coro) Oih! Devagarim pra papai não ver!14  

 

Percebemos, numa breve análise dos versos, que à descrição das relações e práticas 

cotidianas da comunidade são entrelaçados princípios de moralidade que suscitam um padrão que 

deve ser desempenhado e recompensado, como a resignação e religiosidade em troca das quais será 

oferecido, nos momentos de aflição, socorro divino, como descrito em Isabel e a Onça. 

Por outro lado, a insubmissão às regras sociais com a adoção de comportamentos que fujam 

ao padrão estabelecido, deve ser feita em âmbito privado, não exposto ao julgo social, representado 

na música Massapé pela figura do pai. 

Outra possibilidade, a inadequação pública aos padrões e sua respectiva sanção, está prevista 

na música Capim da Baixa, na qual o inadvertido agricultor que não faz a colheita na época correta 

é punido pela natureza, representada pelo veado que come sua plantação.  

Desta forma, podemos depreender das músicas, cantadas no Samba realizado durante o 

Reisado, regras de comportamento que subentendem determinadas representações e padrões sociais, 

que visam o enquadramento e/ou punição do sujeito participante dos referidos grupos culturais.  

Nesta perspectiva, nos parece tangível, identificar as relações de gênero representadas e 

agenciadas na Ilha do Massangano e no Rodeadouro, a partir das músicas Tá doida mulher / Lua 

nova / Mulher teimosa cantadas durante o Samba no Reisado nas comunidades acima referendadas.  
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Revisitando o conceito de Gênero 

 

Utilizado primeiramente por feministas norte-americanas, o termo gênero demarcava uma 

rejeição ao determinismo biológico a partir do qual se instituíam as diferenças entre os sexos. 

Afirmando o caráter de construção social para tais diferenças, ponderava-se, ainda, a necessidade de 

se analisar as mulheres sob um ponto de vista relacional ao homem.  

Assim, mulheres e homens deveriam ser entendidos como termos recíprocos, cuja 

compreensão é impossível a partir de estudos completamente desvinculados. É no final do século 

XX, contudo, que se formula a percepção de gênero enquanto categoria de análise, a partir do qual é 

possível configurar os sistemas de relações entre os sexos. 

Para problematização das relações de força neste sistema, podemos tomar a definição de 

Scott, para quem “gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos, e [...] uma forma primeira de significar as relações de poder.”15. 

Nesta perspectiva, as análises de gênero devem se preocupar com as representações, 

costumeiramente contraditórias, acionadas para simbolizar a mulher; a normatividade, a partir do 

qual, num sistema binário, um modelo é escolhido como padrão; o caráter político dos sistemas 

normatizadores; construção das identidades de gênero e seu posicionamento em relações a 

determinadas atividades sociais.16 

Desta forma, são tomados de Scott17 os entendimentos teóricos, bem com a proposição 

metodológica, para o estudo das letras das músicas cantadas no Samba do Reisado do Rodeadouro e 

da Ilha do Massangano.  

 

O Gênero na Roda 

 

Dentre as temáticas referentes ao cotidiano das comunidades, detectamos que algumas 

músicas se referiam às relações conjugais entre homem e mulher. Também entrelaçadas com os 

padrões morais formulados pelas comunidades, essas músicas cumprem a função coercitiva das 

tradições, como pode ser percebido na música Lua Nova.  

É lua nova, é lua cheia 
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(coro) Mulher casada que namora, merece peia 
Oh! Merece peeeeia, merece peeeia  
(coro) Mulher casada que namora, merece peia 

 

Nestes versos, as regras de fidelidade feminina e a sansão ‘merecida’, no caso de 

descumprimento do padrão, são atreladas ao fator natural das fases da lua. Constrói-se, assim, o 

imaginário de imutabilidade das regras de comportamento, dada a argumentação interna de que, 

independente dos progressos históricos e culturais, a lua continuará seu movimento cíclico de 

sucessão.   

Formulando uma contestação ás imposições sociais, a música Mulher Teimosa, faz 

referencia à relação de poder no interior do casamento e imprime a negação da submissão feminina: 

Oh! Mulher não vá, mulher não vá 
(coro) Mulher teimosa não vai lá 
Oh! Marido eu vou, marido eu vou 
(coro) Por que o samba me chamou  

 

Percebamos, contudo, a construção, mesmo nestes versos de insubmissão, da bipolarização 

entre o masculino, ao qual é dada a possibilidade de impor regras, e o feminino, ao qual é atribuída, 

pejorativamente, a característica de teimosa. Depreende-se, pois, que a virtuosidade feminina estaria 

contida no acatamento das regras impostas. 

Seguindo o mesmo mecanismo de marginalização da resistência feminina às regras que lhes 

são impostas, seja pela sociedade, seja por seu companheiro, a música Tá doida mulher, nos traz a 

situação extrema de assassinato do marido. 

Tá doida mulher, tá doida mulher minha? 
(coro) Mas a mulher matou o marido, com uma faca na bainha!  
Tu tá doida mulher, tá doida mulher minha? 
(coro) Mas a mulher matou o marido, com uma faca na bainha!  

 

Nestes versos, a repetição do termo doida se configura no alerta de que a insubmissão 

feminina levaria aos extremos da irracionalidade. O descumprimento de leis jurídicas, representadas 

pelo assassinato do masculino, por sua vez, ratifica a atribuição de embrutecimento e marginalidade 

à insubmissão da mulher. 

Tomadas num conjunto, podemos depreender que estas músicas agenciam uma relação, 

marcadamente, bipolar entre homens e mulheres, compreendendo aqueles como portadores da 

autoridade e estas como insubmissas às quais devem ser imputadas as sanções sociais previstas.  
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Configura-se, desta forma, que, no imaginário das comunidades que as formularam e que as 

tomam durante suas manifestações-rituais como regras normatizadoras, a mulher é tida como sujeita 

ativa, questionadora do lugar social que lhes é imposto. 

Vemos, por outro lado, a tentativa de neutralização desta bipolaridade operada por algumas 

jovens da comunidade do Rodeadouro, e, em uma das apresentações acompanhadas, pela cantora da 

Ilha do Massangano, que parafraseando a música Lua Nova, impõem, também aos homens, o dever 

de fidelidade conjugal: 

É lua nova, é lua cheia 
(coro) Homem casado que namora, merece peia 
Oh! Merece peeeeia, merece peeeia  
(coro) Homem casado que namora, merece peia 

 

Considerações Finais  

 

Tomado como divertimento em ambas as comunidades, o Samba tem se constituído 

enquanto espaço de negociação, contestação e, mesmo, reinvenção de tradições orais.  

Estas (re)invenções, segundo Hobsbawm18 são operadas a partir da instituição de novas 

relações com o passado e com os mitos fundadores que explicam as ações no presente, promovendo 

o redimensionamento performático dos agentes envolvidos. 

Desta forma, nos é possível perceber, a partir da performance de paráfrase da música Lua 

Nova, que as comunidades do Rodeadouro e da Ilha do Massangano começam a estabelecer novas 

relações com os mitos fundadores que regulamentam as relações de gênero em suas comunidades.  
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