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A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DOS AGOGÔS, ATABAQUES E PANDEIROS: O 

SAMBA DE RODA GOIANO E QUESTÕES DE DIREITOS HUMANOS 

RESUMO: No presente trabalho, ainda em curso, discorremos sobre o samba 

de  roda  do  Batucagê,  que  acontece  no  setor  Serrinha,  em  Goiânia-GO, 

entendendo-o  como  uma  manifestação  de  cultura  afro-brasileira.  O  evento 

acontece no espaço do Núcleo de Apoio a Idosos, desde 2006 e tem funcionado 

como agente transmissor de conhecimentos, troca de saberes e manutenção da 

memória além de educador popular. Ao falarmos de educação, falamos também 

de cultura e é esta relação que buscamos estudar e registrar. Um dos eixos 

fundamentais de um padrão de poder é a classificação social da população 

mundial de acordo com a ideia de raça, uma construção mental que expressa a 

experiência  básica  da  dominação  colonial  e  que  desde  então  permeia  as 

dimensões mais importantes do poder mundial, incluindo sua racionalidade 

específica, o eurocentrismo. (QUIJANO, 2000, p.117). Analisamos, à luz dos 

Direitos    Humanos,    elementos    relativos    a    essa    classificação    social 

interrelacionando-a com a manifestação do samba de roda Batucagê. 

PALAVRAS-CHAVE: samba de roda, educação e direitos humanos. 

No contexto histórico atual da sociedade brasileira impera uma 

colonialidade do saber. Nesse contexto, onde por meio de uma geopolítica do 

conhecimento valoriza-se a priori certos locus de enunciação, em especial a 

Europa em detrimento de outros não-europeus considerados inferiores e 

"místicos" em oposição aos ditos racionais. Assim, colaborando para a 

invisibilidade desses saberes negligenciando-os e reproduzindo-nos esta 

colonialidade na ciência. "Nesse cenário mundializado onde a construção do 

sujeito único com direitos universais homogêneos e hegemônicos caracteriza-se 

principalmente pela lógica de neutralização das diferenças. Naturaliza em 

desigualdades e as congela em uma estrutura excludente, estreita e opressora, 

silenciando vozes" (MIRANDA; DIAS, 2013, p.3-4). 

A presente pesquisa visa estudar, analisar e documentar o samba de roda 

que acontece no setor Serrinha na cidade de Goiânia. O samba de roda a ser 

pesquisado acontece mensalmente desde 2006 num espaço chamado Núcleo 

de Apoio a Comunidade. Organizado por mestre Goyano, mestre em capoeira 

angola e alabe - músico no candomblé. O samba de roda aqui proposto para ser



pesquisado é uma das práticas integrantes do projeto Batucagê. O projeto 

Batucagê consiste na realização de um evento onde as pessoas vivenciam 

manifestações da cultura afro-brasileira, dentro desse conjunto de práticas 

realizadas; oficinas de capoeira angola e o samba de roda. 

Segundo dados do Iphan; 
 

O samba de roda está ligado ao culto de orixás e caboclos, à capoeira 
e às comidas a base de dendê, o samba de roda teve início por volta 
de 1860, como forma de preservação da cultura dos negros africanos 
escravizados no Brasil. É uma manifestação musical coreografada, 
poética e festiva. Os presentes participam do acompanhamento 
musical com palmas e cantos. A coreografia, sempre feita dentro da 
roda pode ser muito variada, mas seu gesto mais típico é o chamado 
miudinho. Feito, sobretudo da cintura para baixo, consiste num quase 
imperceptível sapatear para frente e para trás dos pés, quase colados 
no chão, com a movimentação correspondente aos quadris. Embora 
homens possam dançar há clara predominância de mulheres na dança, 
enquanto no toque dos instrumentos a predominância é masculina 
(IPHAN, 2004, p.19). 

 
O samba de roda pode acontecer dentro de casa ou ao ar livre, em um 
bar, uma praça ou em um terreiro de candomblé. Sua performance tem 
caráter inclusivo, ou seja, todos os presentes, mesmo os que ali 
estejam pela primeira vez são em princípios convidados a participar, 
cantando as respostas corais, batendo palmas no ritmo e até mesmo 
dançando no meio da roda, caso a ocasião se apresente (IPHAN, 2004, 
p.24). 

 
A educação popular baseada nos princípios da história tem como 

possibilidade de exercício de libertação o diálogo. Entendendo-o como 

participante no processo mediador de humanização e emancipação da 

organização popular das massas e excluídos com vistas a sua formação na 

condição de sujeitos criadores e tutores de direitos. A educação popular encontra 

vários elementos comuns com os princípios da educação em direitos humanos. 

Por exemplo, promover o acesso a educação como um direito social há muito 

negado para grandes parcelas da população. Sobretudo adultos das camadas 

populares bem como na formação de uma consciência crítica da realidade 

opressora e dos meios políticos e culturais de organização. Contribuindo, assim 

com a emancipação na educação para o exercício ativo da conquista dos direitos 

de cidadania e na criação dos círculos de cultura voltados para a educação social 

e política de uma cultura democrática (ZENAIDE, 2012, p.1). 

Refletindo sobre educação popular e educação em direitos humanos, 

consideramos junto ás ideias de Ruela (2012, p.58), o samba de roda um grito 

de liberdade da expressão do negro no Brasil. Um espaço de interlocução, onde



sentados em roda ou entorno dela, todos se veem. Além de ser um espaço em 

que, desde a ancestralidade diversos povos se reúnem para conversar e 

compartilhar seus saberes. Sendo as manifestações populares práticas que não 

se baseiam na escrita, mas nos códigos de determinada cultura em que o 

processo de ensino-aprendizagem se dá pela oralidade. Agregando crianças, 

jovens e idosos num mesmo ambiente (RUELA, 2012, p.58). 

É impossível tratar da cidadania dos negros brasileiros e da promoção de 

seus direitos humanos sem que se faça uma leitura do passado. O melhor 

cenário futuro, entretanto, depende da promoção de uma ruptura com a ordem, 

com o medo e com os conceitos profundamente excludentes e preconceituosos 

sobre a identidade brasileira (PEREIRA,1988, p.1). 

Sabemos na história da humanidade que indivíduos da “raça branca” 

foram decretados coletivamente superiores aos da “raça negra” em função de 

suas características físicas hereditárias, tais como a cor da pele, o formato do 

crânio, a forma dos lábios, do nariz, do queixo, que segundo pensavam os 

tornavam mais bonitos, mais inteligentes, mais inventivos e consequentemente 

mais aptos para dirigir e dominar as outras “raças”, principalmente a negra mais 

escura de todas e consequentemente considerada a mais estúpida, mais 

emocional, menos honesta, menos inteligente e portanto a mais sujeita à 

escravidão e a todas as formas de dominação (MUNANGA, 2003, p.5). 

A formação de relações sociais fundadas na ideia de raça, produziu na 

América identidades sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e 

redefiniu outras. Assim, termos com espanhol e português, e mais tarde europeu, 

que até então indicavam apenas procedência geográfica ou país de origem, 

desde então adquiriram também, em relação às novas identidades, uma 

conotação racial. E na medida em que as relações sociais que se estavam 

configurando eram relações de dominação, tais identidades foram associadas às 

hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, com constitutivas delas, 

e, conseqüentemente, ao padrão de dominação que se impunha. Em outras 

palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de 

classificação social básica da população (QUIJANO, ano 2000, p.117). 

Ao mesmo tempo que defendiam, a substituição dos negros por brancos 

nos diversos setores da produção, os imigrantistas nunca deixavam de se 

posicionar firmemente pela emancipação gradual, o que significava dizer, sob o



controle estrito do Estado. Contudo, como a sua ênfase prendia-se muito mais 

às questões imigratórias do que às emancipatórias, que tenderam a minimizar 

ou mesmo a deixar de lado o tema incômodo do perigo representado pelos 

negros em liberdade (AZEVEDO, ano 1987, p.76). 

As imagens decorrentes desta postura otimista em relação ao futuro de 

um país em que predominariam descendentes de europeus deixam a impressão 

de uma espécie de paraíso racial brasileiro, onde a miscigenação 

embranquecedora ocorria e continuaria a ocorrer livre e fartamente, sem 

quaisquer restrições (legais ou de costumes) e em todas as camadas sociais 

(AZEVEDO, ano 1987, p.76). 

Além de assegurar a possibilidade desde já do embranquecimento da 

população brasileira, a imagem da ausência de preconceitos raciais permitia 

também a defesa da continuidade da escravidão ainda por algum tempo, até que 

correntes massivas  de  imigrantes  começassem  a  se  dirigir  ao  Brasil. Sim, 

porque, conforme tornou-se comum argumentar, não importava que este país 

fosse um dos últimos baluartes da escravidão. Afinal, aqui as relações raciais 

eram isentas de preconceitos, essencialmente distintas daquelas vigentes nos 

Estados Unidos afirmavam enfaticamente alguns reformadores, orgulhosos da 

suposta benignidade dos senhores brasileiros para com os seus escravos 

(AZEVEDO, ano 1987, p.76). 

A imagem da ausência de preconceitos assumia a condição de um recado 

tranquilizador aos europeus que estivessem à procura de um país para emigrar. 

Ao contrário dos Estados Unidos, onde a escravidão terminou com uma guerra, 

no Brasil reinava a mais plena harmonia racial e, por isso, assegurava-se, os 

conflitos de classe entre senhores e escravos poderiam se resolver em paz, 

dentro dos quadros legais e sem sobressaltos para a população trabalhadora 

(AZEVEDO, ano 1987, p.77). 

Segundo Azevedo (1987, p.77),o Brasil, vivia um momento de crise devido 

à irracionalidade da escravidão; seu desenvolvimento só será retomado rumo ao 

progresso e à possibilidade de uma verdadeira riqueza quando se tiver formado 

um povo inteligente, ativo e produtivo, oriundo das populações avançadas da 

Europa; do contrário o país permanecerá velho, colonial, estagnado, uma vez 

que sua população é atrasada, amorfa, sem valor algum em termos produtivos,



descendente em sua maior parte de africanos de reduzido desenvolvimento 

mental. Essa era a imagem e ainda persiste nos dias de hoje. 

Em suma, não era a liberdade o que importava ao negro no Brasil, mesmo 

porque suas origens africanas descartavam qualquer ideia de liberdade 

individual; importava-lhe somente o direito de nada fazer, uma vez que ele é 

“quase sempre um grande preguiçoso” (p. 72). É com este tipo de argumentação 

tendenciosa e nada sutil que Couty introduz o segundo tema constante em toda 

a sua obra e que cada vez mais apareceria nos discursos imigrantistas de vários 

autores: a vagabundagem do negro, sua recusa em trabalhar, sua tendência ao 

alcoolismo e à marginalidade. Este tema associa-se por sua vez ao tema da 

inferioridade racial do negro, seu reduzido desenvolvimento mental, sua 

incapacidade, enfim, para o trabalho (AZEVEDO, ano 1987, p.79). 

O tema da inferioridade racial completa-se assim com a ideia de que o 

negro não se relacionava socialmente, não tinha família, era um desagregado 

por natureza, cujos sentimentos oscilavam da indiferença e apatia à mais cruel 

violência. Preenchia deste modo a figura do criminoso em potencial (AZEVEDO, 

ano 1987, p.79). 

Deste modo, os negros, que por uma questão de fatalidade histórica 

haviam chegado à América para serem civilizados pelos brancos, estariam à 

espera agora de um novo influxo ariano, pois, mesmo já tendo passado por um 

processo de miscigenação, necessitavam ainda “da direção inteligente da raça 

superior”. Esta posição  era de fato a  que melhor exprimia o  conjunto das 

concepções encontradas nos diversos artigos do jornal. O negro precisava de 

liberdade para se educar e também para que o país como um todo pudesse se 

elevar moralmente. Porém, só a emancipação do negro não bastava. Era neste 

ponto que surgia a necessidade de um órgão de propaganda da imigração 

européia, voltado exclusivamente para a sua promoção (AZEVEDO, ano 1987, 

p.87). 
 

Em 1890, decreto 847, ocorreu no Brasil a proibição das manifestações 

afro-brasileiras, através do Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício 

de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação “capoeiragem”. No 

início do século XX o  governo  buscou formas de  que  a cultura negra 

ganhasse espaço nos centros urbanos, devido a classe disciplinar do século XIX



com o discurso da periculosidade, que preconizava a criminalização e controle 
 

das chamadas “classes perigosas” (BARROS; PERES, 2012 p.12-14). 
 

Educar em direitos humanos é fundamental para a construção de um 

processo de cidadania  que  leve  em  consideração  entre outros aspectos a 

existência  do  “outro” como  sujeito  de  direito  a  quem  devemos respeitar  e 

desconstruir preconceitos e visões limitadas aceitando a pluralidade cultural e ao 

mesmo tempo educar na identidade para o reconhecimento da dignidade 

humana (RODRIGUES,2007,p.60). Acreditamos que o samba de roda transmite 

através da educação não formal a possibilidade de educar para os direitos 

humanos. 

Direitos humanos são aqueles considerados fundamentais a todos os 

seres humanos, sem quaisquer distinções de sexo, nacionalidade, etnia, cor da 

pele, faixa etária, classe social, profissão, condição de saúde física e mental, 

opinião política, religião, nível de instrução e julgamento moral (BENEVIDES, 

2000, p.1). A educação para os direitos humanos, ao fundar-se no 

reconhecimento e proteção  dos  valores da  pessoa  humana  justifica a  sua 

profundidade, abrangência, importância e necessidade. Profundidade por 

estabelecer um sistema de valores universais tanto para as pessoas quanto para 

os Estados para poderem embasar e avaliar suas ações. Abrangência por 

englobar a educação cívica, a educação para a igualdade, para o respeito à 

diversidade, para a tolerância, para paz. Importância porque os cidadãos com 

consciência dos seus direitos sabem como garanti-los não sendo considerados 

menos importantes que os outros. Necessidade por abranger as questões éticas, 

jurídicas, bem como os problemas reais, discutindo e intervindo sobre eles 

(AFONSO, 2006, p.22 apud RODRIGUES, 2007, p.3). 

É impossível tratar da cidadania dos negros brasileiros e da promoção de 

seus direitos humanos sem que se faça uma leitura do passado. O melhor 

cenário futuro, entretanto depende da promoção de uma ruptura com a ordem, 

com o medo e com os conceitos profundamente excludentes e preconceituosos 

sobre a identidade brasileira (PEREIRA,1988, p.1). 

Indivíduos da “raça branca” foram decretados coletivamente superiores 

aos da “raça negra” em função de suas características físicas hereditárias, tais 

como a cor da pele, o formato do crânio, a forma dos lábios, do nariz, do queixo, 

que  segundo pensavam os tornavam mais bonitos, mais inteligentes, mais



inventivos e consequentemente mais aptos para dirigir e dominar as outras 

“raças”, principalmente a negra mais escura de todas e consequentemente 

considerada a mais estúpida, mais emocional, menos honesta, menos inteligente 

e portanto a mais sujeita à escravidão e a todas as formas de dominação 

(MUNANGA, 2003, p.5). 
 

- Escuta aqui, ó criolo...- O que foi? - Você andou dizendo por aí 
que no Brasil existe racismo. - E não existe? - Isso é negrice sua. E eu 
que sempre te considerei um negro de alma branca… É, não adianta. 
Negro quando não faz na entrada…- Mas aqui existe racismo. - Existe 
nada. Vocês têm toda a liberdade, têm tudo o  que gostam. Têm 
carnaval, têm futebol, têm melancia… E emprego é o que não falta. Lá 
em casa, por exemplo, estão precisando de empregada. Pra ser lixeiro, 
pra abrir buraco, ninguém se habilita (VERÍSSIMO, 2013). 

Na América a ideia de raça foi uma maneira de conceder legitimidade às 
 

relações de dominação impostas pela conquista. 
 

A posterior constituição da Europa como nova identidade depois da 
América e a expansão do colonialismo europeu ao resto do mundo 
conduziram à elaboração da perspectiva eurocêntrica do conhecimento 
e com ela à elaboração teórica da ideia de raça como naturalização 
dessas relações coloniais de dominação entre europeus e não-
europeus. Historicamente, isso significou uma nova maneira de 
legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de 
superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados (QUIJANO, 
2002, p.4). 

Desde então a concepção de raça demonstrou ser o mais eficaz e durável 

instrumento de dominação social universal, pois dele passou a depender outro 

igualmente universal, no entanto mais antigo, o intersexual ou de gênero: os 

povos conquistados e dominados foram postos numa situação natural de 

inferioridade, e consequentemente também seus traços fenotípicos, bem como 

suas descobertas mentais e culturais. Desse modo, raça converteu-se no 

primeiro critério fundamental para a distribuição da população mundial nos níveis, 

lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade. Em outras palavras, 

no modo básico de classificação social universal da população mundial 

(QUIJANO, 2002, p.5). 

Em face da soberania epistêmica da ciência moderna, Santos (2004, p.18) 

propõe a ecologia de saberes que vem a ser uma via alternativa que privilegia o 

pensamento pluralista e propositivo. Enquanto plural, a ecologia de saberes 

permite que os conhecimentos se cruzem. “Esse movimento de intercruzamento 

de saberes acaba por também evidenciar, paradoxalmente, a pluralidade de 

ignorâncias” (SANTOS 2004, p.19). 

A lógica da monocultura do saber e do rigor cientifico, tem de ser 
confrontada pela identificação de outros saberes e de outros critérios



de rigor que operam credivelmente em práticas sociais. Essa 
credibilidade contextual deve ser considerada uma condição suficiente 
para que o conhecimento em questão tenha legitimidade para 
participar em debates epistemológicos com outros saberes, 

nomeadamente com o conhecimento cientifico (SANTOS 2004, p.19). 

Considerando que são múltiplos os espaços onde acontecem a educação 
 

não-formal e necessidade da descolonização do pensamento para vitória sobre 

as injustiças sociais, ressaltaremos a importância do samba de roda como ação 

cultural coletiva que tem seu processo de ensino-aprendizagem não fixado assim 

como na educação formal. Esses espaços são criados e recriados segundo os 

modos de ação prevista nos objetivos maiores que dão sentido ao fato de um 

determinado  grupo social  estar  se  reunindo.  As ações  interativas  entre  os 

indivíduos são fundamentais para a aquisição de novos saberes e essas ações 

ocorrem fundamentalmente no plano da comunicação verbal, carregada de todo 

conjunto de representações e tradições culturais que as expressões orais contém 

(GOHN, 2001, p.58 apud RUELA, 2012, p.56). 

Corroborando com as ideias de Ruela (2012,p.59), o samba de roda além 

do espaço de educação não formal se constitui em um espaço de criar um 

pertencimento cultural diante do confronto com a indústria cultural, nele são 

traçados processos de identidade, transmissão e recuperação da memória num 

amplo conhecimento histórico social e musical. Nesses encontros são cantadas 

e contadas histórias do universo do samba, são trazidas à tona memórias. Assim 

constituem seus repertórios e trocam informações que denotam um aprendizado 

musical e histórico-social que se dá no nível das interações humanas com base 

na oralidade. 

A educação em direitos humanos e cidadania no contexto popular devem, 

segundo Benevides (1997, p.1), fazer os segmentos sociais terem consciência 

dos direitos e deveres de cidadania devidamente reconhecida na Constituição 

Federal. Fortalecer o respeito e a dignidade da pessoa humana considerando 

suas diferenças. Fortalecer o respeito às liberdades fundamentais para todos, 

independentemente da condição de classe. Capacitar para a organização e 

participação ativa da cidadania democrática. Educar para saber lidar com o 

arbítrio do Estado e dos cidadãos defendendo-se e protegendo-se. Superar a 

visão liberal de cidadania e conquistar a cidadania democrática. 

O universo territorial e simbólico do Brasil foi-se constituindo 

historicamente   de   maneira   desigual,   posto   estar   comprometido   com



pressupostos limitadores, no que tange às manifestações culturais ditas 

populares. As expressões tradicionais da cultura negra, desenvolvidas, em sua 

maioria, no âmbito das artesanias performáticas, passaram por um progressivo 

processo de apagamento e desqualificação gerador de invisibilidade, o que fez 

com que diferenças (racializadas) fossem tomadas como desigualdades, em 

várias frentes, inclusive, como critério valorativo para as produções artísticas 

classificadas pejorativamente como folclóricas (COUTINHO, 2013, p.7). 

Nesse contexto, o samba de roda vem se formando e transformando no 

sentido de produzir lugares potencializadores de resistência e de preservação 

dos traços culturais de matriz africana, representando importante expressão 

identitária. Nos quilombos, nos engenhos, nas plantações, nas cidades, havia 

samba onde estava o negro, como uma clara demonstração de resistência ao 

imperativo social (escravagista) de redução do corpo do negro a uma máquina 

produtiva e como afirmação de uma continuidade do universo cultural africano, 

ou seja, o samba de roda possui espaços e circuitos de produção paralelos que 

permitem que ele se mantenha como um movimento de afirmação e continuidade 

dinâmica e histórica de valores da cultura do negro no Brasil. O samba de roda 

é o meio e o lugar de uma troca social, de expressão de opiniões, fantasias e 

frustrações, de continuidade de uma fala (negra) que resiste à sua expropriação 

cultural (SODRÉ, 1998, p.12 apud COUTINHO, 2003. p.13). 

A metodologia da pesquisa consistirá em etnografia e análise de 

documentos. 
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