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RESUMO 

 

O presente trabalho é uma pesquisa que versa sobre a linguagem dos corpos 

brincantes da Ciranda – especificamente de Lia de Itamaracá. Interessa-nos 

observar como esse corpo dança, comunica-se, escreve-se no tempo e no espaço, 

estabelece relações que o complementam e o ajudam a permanecer em construção. 

Assim, de maneira circular e em uma energia que é transmitida no contato com as 

mãos, na força da canção, em uma roda que pode ser vista de vários lugares, mas 

por ângulos diferentes, cabendo aí as particularidades dos seus sujeitos 

brincantes/dançadores/observadores, é que nos propomos a pensar: quem são 

esses corpos brincantes e como eles constituem as rodas de Ciranda? Para tanto, 

durante o caminho da pesquisa, fomos conduzidos pelo método fenomenológico e, 

dele, utilizamos os conceitos de mundo vivido e sensível. Interessa-nos, ainda, 

nessa manifestação, o corpo que dança e se insere na expressão artística, que 

significa e se abre ao conhecimento pela via da experiência. Assumimos, portanto, 

uma concepção de corpo que se referencia na abordagem fenomenológica 

merleaupontyana, assim como, na sua criticidade em relação ao corpo como um ser 

fragmentado, tal qual aponta a teoria Cartesiana. Nessa perspectiva, entendemos o 

corpo na sua relação com os fazeres culturais, sociais, econômicos e artísticos que 

integram a formação dele. Ou seja, nas relações que nos ajudaram a compreender 

melhor o corpo que se é. Dessa maneira, a pesquisa tem como objetivo fundante 

apresentar reflexões sobre os corpos brincantes da Ciranda, especificamente, de Lia 

de Itamaracá e como esse corpo dança, se comunica, se escreve no tempo e no 

espaço, estabelece relações que o complementam e o ajudam a permanecer em 

construção. Tal afirmação nos leva, neste trabalho, a questionar, por exemplo: o que 

mobiliza esses sujeitos nessa dança? Entendemos que elementos como o espaço 

que está sempre a se modificar, o figurino, a musicalidade e a mudança na 

movimentação dos brincantes de cada nova roda, são alguns fatores que acionam 

uma permanente reconfiguração que vem acontecendo na dança da Ciranda 

atualmente.  Por fim, asseveramos que essa investigação vem à tona em razão da 

dimensão que as rodas de Ciranda vêm alcançando no país, em especial no 

Nordeste brasileiro, assim como a existência de pouca referência e registro da 

manifestação pesquisada nas esferas acadêmicas. É possível verificar, com a 

pesquisa, que, em razão dessa disseminação, as nuances da movimentação dos 

brincantes está cada vez mais diversificada e que a ausência de vivências na Ilha de 

Itamaracá-PE, seu berço, tem distanciado o caráter genuíno e comunitário, 

tornando-se, cada vez mais, uma dança de outros palcos e praças.  

 

Palavras-chave: Arte/estética.Brincantes. Ciranda. Corpo.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research is a study that deals with the language of the players bodies of Ciranda 
(a typical dance in circle in Brazil) – more specifically the one of Lia from Itamaracá. 
Our interest is to observe how this body dances, communicates, writes on time and 
space, establishing relations that complement and help to remain in construction. 
Thus, in a circular way and in an energy that is transmitted with the contact of the 
touch of the hands, in the power of song, in a circle that can be seen from many 
places, but by different angles, holding on that the particularities of its subjects 
players/dancers/observers, and that we propose ourselves to think: who are those 
players bodies and how do they build the circles of Ciranda? Therefore, during the 
pathway of the research, we were conducted by the phenomenological method and, 
from this, used the concepts of lived and sensible world. Our interest in this 
manifestation is, also, the body that dances and insert itself in the artistic expression, 
meaning and opening itself to the knowledge by the experience. Therefore, we 
assume a conception of the body that refers itself in the merleaupontyana 
fenomenologic approach, in this way, in its criativity in relation to the body as a 
fragmented being, as it is pointed by the Cartesiana theory. In this perspective, we 
understand the body in its relations with the culturals, sociais, economics and 
artistics issues that integrates it, in others words, in the relations that helped us to 
better understand the body as it is. This way, this research has as main objective to 
present the refletions about the players body, mainly, of Lia from Itamaracá and with 
this body to dance, to communicate, to write itself on time and space, estabilishing 
relations that complement and help to stay in construction. Such a statement leads 
us in this work, to inquire, for example: what mobilizes those subjects on this dance? 
We understand that elements as the place that is always in modification, the 
costumes, the musicality and the change in the movimentation of the players body in 
each new circle, those elements are factors that activate a permanente 
reconfiguration that are happening in the Ciranda dance nowadays. Finally, we 
assert that this investigation comes in reason to the big dimension that the Ciranda 
has achivied in Brazil, especially in the Northeast, as the existence of few references 
and registers of the reseach manifestation in the academic areas. It is possible to 
verify, in this research, that, in reason to this spreading, the nuances of the players 
bodies is even more diversified and that the missing of experiences on Itamaracá 
island - PE, its origin has putting away the original and community, becames, more 
and more, a dance of others stages and squares.  

Key words: Art/aesthetic. Players bodies. Ciranda. Body.  
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 La Dance, óleo sobre tela, Henri Matisse, 1910. 

 

 

Simplesmente fui ao Moulin de la Galette no domingo à tarde. E 
fiquei olhando dançarem. Observei em particular a farândola. Com 
frequência, no meio ou no final da dança havia uma farândola. Essa 
farândola era muito alegre. Os dançarinos se agarram pela mão, 
correm pelo salão, envolvem as pessoas que estão pouco 
afastadas... é algo extremamente alegre [...] Ela estava em mim, 
essa dança. Não tive necessidade de me aquecer: trabalhei sobre 
elementos vivos1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Comentário do pintor Henri Matisse ao descrever uma cena de dança no Moulin (MATISSE apud 

PLEYNET, 1994, p. 328).  
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ABRINDO A RODA...  

 

A presente dissertação é fruto do interesse pela Ciranda enquanto dança 

que se insere nos fazeres da expressão cultural brasileira, buscando, nesta 

pesquisa, passar por sua popularidade no Estado de Pernambuco, em especial nas 

rodas puxadas pela Cirandeira Lia de Itamaracá, na Ilha de Itamaracá situada na 

Praia de Jaguaribe-PE, e se estendendo até terreiros vizinhos em que o fenômeno é 

vivenciado. A Ciranda é uma dança de roda muito popular na cultura brasileira, no 

entanto, em Pernambuco, ela assumiu um caráter particular por se apresentar como 

dança de roda de adultos que é ritmada pela batida da percussão com instrumentos 

como o ganzá e o tarol (CASCUDO, 2001). Em outras palavras, é a “ciranda, 

cirandinha”, mas ela aqui aparece como possibilidade de festejo e celebração, em 

uma roupagem „adultizada‟. E, com essas novas nuances, se espalha pelo Brasil. 

Seu teor democrático a faz abarcar participantes de todas as faixas etárias, 

raças e credos, sem que haja critérios pré-determinados para se inserir nela, 

tampouco regras determinantes. Esse aspecto vai ser compreendido como uma 

característica que define o tipo de ciranda que se desenvolve em Itamaracá e da 

qual partimos. Assim sendo, recorremos a voz de Teller (2009) quando a     define 

como: 

[...] dança democrática, pois engloba todos os sexos, idades e 
compleição social e não há limite quanto ao número de pessoas. 
Começa com uma roda pequena que vai aumentando e se abre para 
uma outra no interior. Os dançadores dão-se as mãos e balançam o 
corpo na medida que fazem o movimento (TELLER, 2009, p. 22).  

 

Dessa forma, temos nas danças de círculo uma técnica milenar que vem 

perpassando as gerações, chegando viva na atuação da contemporaneidade. Desde 

os habitantes mais remotos, em seus rituais pré-históricos, passando pelos povos 

indígenas, e às crianças que iniciam suas brincadeiras, ou em seus contextos ou 

mesmo na escola, essas práticas têm em comum o caráter do nivelamento 
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proporcionado pela roda, que coloca seus integrantes em similar posição sem 

destacar um ou outro com diferentes níveis de altura2 espacial para sua visibilidade. 

Outro aspecto comum, desse fenômeno, é ter o centro como cosmo principal 

de concentração de energias. A respeito disso, Cascudo nos contextualiza ao falar 

que: 

Os portugueses e os africanos trouxeram as suas danças de roda, 
mas os indígenas também tinham as suas. Nenhuma novidade maior 
porque a informação sobre as danças de roda é milenar. A primeira 
dança humana, expressão religiosa instintiva, a oração inicial pelo 
ritmo, deve ter sido em roda, dançada ao redor de um ídolo. Desde o 
Paleolítico observam-se os vestígios das pegadas em círculo em 
cavernas na França e na Espanha. O movimento teria sido simples e 
uniforme, possivelmente com o sacerdote no centro, dirigindo o culto 
e animando o compasso. À volta das informes esculturas 
simbolizando bisões e renas, teriam dançado os caçadores 
suplicando a presa abundante e fácil e os tiros certeiros das lanças e 
dos dardos de pontas e de pedra lascada (CASCUDO, 2001, p. 592). 

Por conseguinte, a simplicidade e a uniformização são elementos possíveis 

de identificar na Ciranda cuja mestre, que dá ritmo ao compasso animando seus 

participantes, Lia de Itamaracá, é a voz regente dessa brincadeira, desse coro, que 

se nivela aos brincantes, sendo também estes chamados de Cirandeiros. Isso nos 

faz compreender que a homogeneidade da roda assume um sentido maior, 

passando pela movimentação – desenho coreográfico – e se ampliando na 

denominação dos seus próprios brincantes. Nessa roda, estão convidados a bailar 

os corpos que se sentirem disponíveis a entrar e se dar à dança. Com começos e 

fins determinados pelo seu próprio corpo, é o brincante que, em seu tempo, entra ou 

sai da roda sem que haja acordos formalizados. 

Nascendo à beira-mar, as rodas de Ciranda se espalham pelas cidades em 

seus bares, praças, shows locais, nacionais e ainda internacionais. Em Pernambuco, 

ela tem na sua capital (Recife), no Carnaval de rua e nos Festejos Juninos uma 

oportunidade expressiva de ser vivenciada. Foi possível acompanhar as rodas e 

                                                           

2
 Segundo Laban (1980) há três níveis espaciais: baixo, médio, alto. 
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participar da brincadeira3 que é entendida como meio de divertimento e que outrora 

compunha o turismo da região ribeirinha da Praia de Jaguaribe. Hoje, muito mais 

presente em outras partes do Estado. 

No repertório artístico-cultural pernambucano, temos um campo infinito de 

danças populares4, tais como: o Maracatu (Rural, Nação), o Frevo, o Cavalo 

Marinho, o Côco, o Baião, os Caboclinhos, o Xaxado, por exemplo. Essa diversidade 

é o que o torna rico e complexo dentro do universo da Arte e, justamente por isso, a 

manifestação popular aqui escolhida aparece como um elemento relevante para 

pensarmos o corpo que na Ciranda está investido, num jogo que conta com a 

música, o puxador de Ciranda – neste caso específico com Lia de Itamaracá –, os 

brincantes e ainda com os observadores que, por hora, podem ser ou são os 

brincantes em algum tempo. 

Ademais, não pretendemos tratar a Ciranda de maneira cristalizada dentro 

do universo dos saberes tradicionais e suas danças, mas entendê-la como 

organismo vivo e pulsante, que se integra no fazer artístico-cultural do cenário 

contemporâneo, nos diversos lugares onde acontece entoada pela Cirandeira Lia de 

Itamaracá, que agrega rodas de Cirandas por onde passa com seu forte canto.  

A pesquisa sobre a Ciranda como dança da tradição revela sua importância 

ao colocar em foco a gestualidade e o corpo, seja dos brincantes da comunidade, de 

um brincante assíduo da cidade ou de um principiante Cirandeiro. Com um fazer que 

não é igual a qualquer outro, mas que se afirma com características específicas 

tanto por chegar diferente em cada corpo, quanto por conter aspetos encontrados 

nessa Dança. Um deles é a atmosfera improvisacional, que possibilita a todo 

interessado envolver-se na roda e participar dela. Dessa maneira, a „não-

padronização‟ de figurinos ou mesmo o fato de que „o ensaio‟ já é o „agora‟ faz com 

que o participante entre na roda de Ciranda sem compromisso com o „acerto‟.  

Por outro lado, sabemos que em algumas danças da tradição, como por 

exemplo, o Bumba-meu-Boi, o Pastoril, a Chegança, embora exista um sentido para 

o brincante estar ali e que a compreensão do fenômeno seja significativa em sua 

existência, indo para além do momento da apresentação em si, é possível perceber 
                                                           

3
 A palavra brincadeira neste texto refere-se ao sentido de dança. Termo também utilizado pelos 

brincantes das danças da cultura popular brasileira. 

4
 O termo danças populares relaciona-se aqui às manifestações realizadas em grupos e comunidades 

que a perpetuam de uma geração para outra num aprendizado que se dá na coletividade, havendo 
participação de pessoas de várias idades. 



14 
 

que há, na mostra estética dessas danças, um roteiro e uma narrativa construídos 

em suas músicas e em sua géstica.  

Acreditamos que na Ciranda essa formalidade não se faz necessária, pois a 

partir da regra básica, que é a formação da roda, o restante torna-se flúido com o 

desenvolver da dança no corpo dos participantes envolvidos, já que as canções não 

apresentam teor dramatúrgico. É a música quem faz o convite. O ouvinte decide e é 

membro ativo tanto quanto um dançador de décadas. Lia, que mora na Ilha de 

Itamaracá, a oferece a todos. O aceite é o que faz a roda permanecer girando. 

A escolha da temática pesquisada dialoga diretamente com a minha 

formação5 que foi sendo tecida num contato permanente com alunos de escolas 

públicas e privadas desenvolvendo meu trabalho enquanto docente de Arte. Tais 

experiências me colocaram diante de uma realidade que me permitiu perceber a 

presença dessas manifestações artísticas em momentos pontuais dentro da escola, 

em datas sazonais das festividades do calendário escolar. Nessa observação, o 

assunto tem sido tratado nas aulas de Arte como tema recorrente em minha ação 

docente. 

Com naturalidade Paraibana, mas criada em terras Potiguares, a escolha 

pela temática se dá por identificar a Ciranda nas brincadeiras infantis de vários 

estados, se observadas no Nordeste, por exemplo, e de maneira mais amplificada 

no território Nacional. Ela se configura em uma das brincadeiras mais populares. É 

comum encontrar crianças de diferentes idades a dançar em roda, girando juntas e 

cantando, sendo esta prática de uma tradição que se dá pela aprendizagem da 

cultura e não só passada de pai para filho. Com variações que obedecem aos 

comandos cantados, ora por um líder ou mesmo em coro, elas constituem um 

acervo vivo dos modos lúdicos do interagir e que é expresso em diferentes contextos 

socioculturais brasileiro.  Nessa constatação, buscamos na Ciranda, vivenciada 

enquanto dança de adultos em Pernambuco e pulverizada pelo Brasil, a presença 

desses corpos da cena que chegam dotados de memórias corporais que são 

acionados no tempo presente. 

Enquanto dança popular, com sua musicalidade e coreografias, acreditamos 

ser esta dança uma manifestação que traz com este brincante seu mundo vivido, 

                                                           

5 
Graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2007), com 

Especialização em Ensino de Arte com ênfase em Dança pela mesma Instituição (2009) e professora 
de Arte-Dança na Rede Municipal da Prefeitura do Natal-RN. 
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constituído a partir dos saberes da tradição e da sua corporeidade6 que são 

implicadas, em totalidade, no instante em que festeja. O dançar da Ciranda vai se 

tecendo com a música e o público-participante num ritual7 que abarca o ser cotidiano 

e suas características. 

 Nesse sentido, é possível entender que ao trazermos os corpos dos sujeitos 

que participam das Cirandas puxadas por Lia de Itamaracá como ponto de reflexão 

desse estudo, trataremos de um corpo pluralizado que parte de um contexto 

atribuído de significados constantemente reinventados e que não estão engessados 

no tempo, tampouco em sua tradicionalidade. Eles são reelaborados de acordo com 

a escrita que esses corpos dão a cada brincadeira vivenciada. Não encontraremos 

datas e quandos; marcas fixas das transformações que vão acontecendo no corpo 

que participa; mas sabemos que a ressignificação vai se dando no corpo desse 

brincante à medida que o sentir a música é transfigurado em movimentos.  

Dessa forma, este estudo objetiva apresentar reflexões sobre os corpos 

brincantes da Ciranda, especificamente, de Lia de Itamaracá e como esse corpo 

dança, se comunica, se escreve no tempo e no espaço, estabelece relações que o 

complementam e o ajudam a permanecer em construção. De maneira circular, numa 

energia que é transmitida no contato com as mãos, na força da canção, numa roda 

que pode ser vista de vários lugares, por ângulos diferentes, cabendo aí às 

particularidades dos seus sujeitos brincantes/dançadores/observadores é que nos 

propomos a pensar: como esses corpos constituem a Ciranda? 

É pensar ainda na roda que se forma por investimentos externos que são 

feitos com tal propósito: reunir e provocar um corpo dançador; assim, ao sentir a 

pancada do bumbo, o verso da canção ou ainda o soprar no trompete que se 

entende o convite e se entra na roda, não sendo, portanto, uma sensação que se 

                                                           

6
 A Corporeidade, compreendida em termos epistemológicos como campo de saberes do corpo, 

emerge da capacidade interpretativa do ser vivo desde os níveis celulares e moleculares até os 
aspectos simbólicos sociais. Trata-se de um saber incorporado, desdobrado pela percepção, 
configurando a linguagem sensível. Assim posto, a corporeidade é considerada um campo de 
experiência e reflexão, a partir do qual se desdobram a possibilidades epistemológicas, éticas, 
estéticas, sociais e históricas (NOBREGA, 2010, p. 35). 
7
 Nos estudos sobre as Cirandas da pesquisadora Maria Aparecida Souza, o termo ritual aparece 

como expressão utilizada para designar, não o tema da dança, no sentido da religiosidade, mas 
enquanto ato; o termo define a Ciranda enquanto conjunto dos gestos, signos, atitudes e sons, 
conduzindo o pensamento a assumir atitudes profundas. A pesquisa de Maria Aparecida Souza 
parece em seu trabalho dissertativo Ciranda na Ilha: Um Rito Espetacular, Herança de Mestre 
Baracho e Lia De Itamaracá. – Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas – UFBA, 2008. 
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estabeleça „de dentro para fora‟, mas no sentido inverso. Somos „sequestrados‟ pelo 

ritmo que, ao dizer frases, faz suas conexões, e estas chegam à extensão do corpo.  

Este entende e dialoga com a sonoridade, estabelecendo uma relação de troca. 

Ouço, sinto e expresso. Uma tríade que move a roda e alimenta a tradição da 

Ciranda.  

A dança da Ciranda vem acontecendo pelas diversas regiões do país, sendo 

disseminada pela Mestra mais conhecida dessa expressão artística: Lia de 

Itamaracá, como é conhecida artisticamente a senhora Maria Madalena Correia do 

Nascimento. Essa filha da Ilha, que a exalta em seu nome, vive por lá desde a 

infância, fase da vida que começou entoar as Cirandas. Seu canto evidencia a 

natureza, o luar, o balanço das ondas do mar. Em 2005 recebeu o título de 

Comendadora da Ordem do Mérito Cultural do Governo Federal e foi considerada 

Patrimônio Vivo da Cultura do Estado de Pernambuco. 

Além das rodas puxadas por Lia de Itamaracá, outras Cirandas também são 

encontradas em Pernambuco nos dias atuais, assim como em todo o Brasil, já que o 

ritmo tem sido repertório frequente em apresentações de Mestres da Cultura Popular 

assim como de cantores da Música Popular Brasileira do país, como Alceu Valença 

e Marisa Monte, por exemplo. Nomes como Dona Duda, as filhas de Baracho (Dulce 

e Severina), João Limoeiro, são exemplos de Cirandeiros que desde 1970 se 

apresentam e vivenciam rodas de Ciranda no referido Estado. 

Autores como Alves (2006), Viana (2009), Canella (2009), Medeiros (2010) e 

Vieira (2012) têm trazido contribuições ao dissertar sobre as danças da tradição/ 

folguedos populares, tratando de forma especial das manifestações encontradas no 

Rio Grande do Norte como o Côco de Zambê, o Bumba meu boi, o Fandango, o 

Pastoril, o Grupo Parafolclórico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

que divulga e ressignifica cenicamente estas danças. São pesquisas que circulam 

no espaço acadêmico da UFRN como teses e dissertações defendidas na pós-

graduação em programas de Arte, Educação e Ciências Sociais que amplificam o 

teor significativo dessas expressões artísticas e sua dinâmica nos espaços em que 

acontecem. Esses olhares trazem contribuições reflexivas por levantar a importância 

dessas danças populares no nosso Estado e ainda, a partir delas, tornar possível 

uma abordagem mais aprofundada no cenário brasileiro por sabermos que estas 

manifestações estão presentes em todo território nacional. 
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Aproximando-se mais especificamente da temática da Ciranda, temos os 

trabalhos dissertativos de Oliveira (2007) com sua escrita da Monografia8 intitulada 

Ciranda Pernambucana: uma dança e música popular e Teller (2009) com a 

dissertação História do corpo através da dança da ciranda: Lia de Itamaracá9. O 

primeiro trabalho traz uma abordagem da Ciranda de adultos em Pernambuco 

escrevendo sobre a musicalidade dos Mestres cirandeiros, inclusive sobre Lia de 

Itamaracá, fazendo uma trajetória histórica da Cirandeira e de outros nomes de 

referência dessa manifestação. Teller apresenta fatores históricos sobre a dança da 

Ciranda, como: a Cirandeira Lia de Itamaracá, o corpo e autores de técnicas em 

dança e teatro, entrelaçando teorias que dialogam com esse universo brincante da 

Ciranda e das Artes Cênicas. É possível ainda dialogar de maneira aproximada com 

Souza (2008) em sua dissertação intitulada Ciranda na Ilha: Um Rito Espetacular, 

Herança de Mestre Baracho e Lia de Itamaracá10, nos ajudando a verificar aspectos 

referentes à dança da Ciranda enquanto ritual, não no contexto sagrado, mas 

enquanto ato, produção da cena; a autora analisa características próprias da dança 

da Ciranda e da ritualidade nela expressa. 

Ainda é possível encontrar grupos de pesquisa que atualizam a temática, 

como na Universidade Estadual da Paraíba, na qual encontramos, a partir de 2013, 

estudos que apoiam e fortalecem os saberes da cultura popular e as expressões da 

cultura coletiva na investigação do „Grupo de Pesquisa Comunicação, Memória e 

Cultura Popular‟. Na Bahia, a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC –  o 

„Grupo de Pesquisa Cultura Popular do Litoral Sul da Bahia‟, desde 2010, se 

interessa pelas manifestações artísticas de pessoas e grupos pertencentes a 

comunidades populares e populações tradicionais do litoral Sul do estado, 

registrando essas produções (escrita, oral, imagética) dos fazeres dessas 

comunidades como tema de estudo. No Instituto Federal do Ceará, o Grupo de 

Estudos em Cultura Folclórica Aplicada também aparece no cenário nacional ao se 

                                                           

8
 Monografia apresentada por Leonidas Henrique de Oliveira com o tema: Ciranda Pernambucana: 

uma dança e música popular como trabalho final do curso de Especialização em Cultura 
Pernambucana na Faculdade Frassinete do Recife – FAFIRE. Recife, 2007. 

9
 Trabalho dissertativo defendido no Programa de Pós-graduação em História Social por Sonia Teller 

com o tema: História do corpo através da dança da ciranda: Lia de Itamaracá pela Universidade de 
São Paulo – USP. São Paulo, 2009.  

10 
Trabalho dissertativo de Maria Aparecida Souza com o tema Ciranda na Ilha: Um Rito Espetacular, 

Herança de Mestre Baracho e Lia De Itamaracá, no Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 
na Universidade Federal da Bahia – UFBA. Salvador, 2008. 
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debruçar em temas de cunho popular como religiosidade, medicina popular, matrizes 

estéticas dos saberes da tradição, dramas, teatro popular e outros temas nesta 

mesma vertente, com trabalhos que já circularam várias partes do país por sua 

consistência conceitual e importância temática, desde o ano de 2013.  

Pensando o corpo em suas dimensões filosóficas na produção artística, 

encontramos na Universidade Federal do Ceará – UFC o „Grupo de Pesquisa 

Concepções Filosóficas do Corpo em Cena‟, se aproximando da perspectiva do 

olhar utilizado por nós ao estudar os corpos brincantes da Ciranda. Na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN - temos o Grupo de Pesquisa em Corpo, 

Dança e Processos de Criação – CIRANDAR – que tem como foco a produção 

científica no campo das Artes Cênicas, sendo seu eixo principal a dança, o corpo e 

os processos de criação na cena contemporânea, procurando articular a tradição e a 

contemporaneidade, levando em consideração aspectos estéticos, pedagógicos e 

epistemológicos. Ainda nessa instituição o Grupo de Estudos sobre Culturas 

Populares trabalha, desde o ano 2000, em torno das temáticas da antropologia 

urbana e da cultura contemporânea, tomando a perspectiva das formas de vida dos 

grupos populares e sua diversidade de manifestações culturais; ainda na UFRN 

encontramos o Grupo de Pesquisa Corpo, Fenomenologia e Movimento – ESTESIA 

– cuja base de fundamentação está na fenomenologia do filósofo Maurice Merleau-

Ponty. Academicamente encontramos importantes espaços de reflexão por dialogar 

com conhecimentos que contribuem com o tema dissertado, acreditando na 

permanente atualização da temática e aprofundamento das possibilidades 

apontadas. 

No cenário artístico destacamos o trabalho do Grupo Parafolclórico da UFRN 

com sua organização no departamento de Educação Física desta Universidade, 

encontramos também o Balé Folclórico da Bahia, que, ao trabalhar com o folclore 

baiano destacando os rituais de candomblé, procurou artisticamente quebrar 

paradigmas de companhias de dança ao enveredar nesta temática, sendo hoje 

reconhecido internacionalmente. 

Sabemos que para além das vias artísticas, são muitas as comunidades que 

vivenciam as danças como costume característico do seu lugar; esses grupos são 

incontáveis, infindáveis e movimentam „palcos-terreiros‟ das várias vizinhanças do 

nosso país, fazendo a cultura acontecer.  
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PRA SE DANÇAR CIRANDA 

 

Na pesquisa utilizou-se o olhar fenomenológico como percurso, por acreditar 

que ao partir do meu mundo vivido e o dos brincantes de Ciranda teremos nos 

fazeres da existência11 reflexões sobre como se dá o envolvimento com esse mundo 

e sua compreensão. A partir do pensamento de Merleau Ponty, Joel Martins (1992) 

nos apresenta a compreensão de mundo sendo “[...] aquilo que nós percebemos, 

não sendo apenas aquilo que eu penso, mas o que eu vivo. Estando abertos para o 

mundo, estaremos em comunicação com ele, mas não o possuiremos, pois este 

mundo é infinito” (MARTINS, 1992, p. 61). Nesse sentido, a Ciranda é percebida por 

seus brincantes, ou ainda, pelos observadores que se projetam em torno da(s) 

roda(s), com o corpo, em sua própria experiência; observei este ritual como um 

processo que é tecido com diversos fios de múltiplas corporeidades que fazem 

acontecer a brincadeira.  

Ocorre uma entrega de mãos que correspondem a um „aceitar‟, a um „sim‟; 

não pensado para ser respondido, mas que acontece na ação de dar as mãos e 

nesse gesto o brincante responde; o outro que recebe (as mãos) entende. E no 

diálogo das mãos está formada a roda. Nela a comunicação é estabelecida; do „eu‟ 

para o outro, sem que haja um fim, tendo em vista que tudo que é trocado durante o 

ritual é contido de vários infinitos linguísticos/gestuais, tais como o olhar, o canto, a 

energia que circula, o calor recebido e percebido pela pele, sendo estendido para 

além do momento, no corpo. 

Merleau-Ponty (1999) configura essa experiência da mão que toca e ao 

mesmo tempo é tocada como a reversibilidade dos sentidos. O que se percebe é ao 

mesmo instante percebido, numa troca que “[...] comporta um além do que está 

imediatamente dado [...]” (NÓBREGA, 2010, p. 69), o que faz do percebido, 

paradoxal, já que nele está contido dois pontos de olhares sobre o mesmo objeto e é 

isto que identificamos na dança da Ciranda:  a mão que toca e é tocada, o olho que 

vê e é visto, a energia que é emanada e recebida, numa síntese prática de transição 

contínua. 

                                                           

11 
O termo fazeres da existência nesse estudo refere-se às danças da tradição que significam para 

seus brincantes uma dimensão para além da movimentação, sendo uma forma de reafirmar-se 
enquanto agente da cultura do seu lugar.  



20 
 

Assumindo como referência a fenomenologia de Merleau-Ponty e sua 

criticidade em relação ao corpo enquanto ser fragmentado tal qual aponta a teoria 

Cartesiana, entendemos que o filósofo, segundo a leitura de Nóbrega, “[...] admite a 

perspectiva de corpo objeto, mas reforça a perspectiva do sujeito, enfatizando a 

possibilidade de criação de sentidos a partir da experiência vivida” (NOBREGA, 

2010, p. 55). Dessa forma, a atitude fenomenológica nos ajuda olhar o fenômeno em 

estudo, tomando como base a experiência dos sentidos na vivência da Ciranda e a 

existência do ser que passa pela sua maneira de ser-mundo e nele encontrar-se. 

Assim a fenomenologia: 

Coloca-se como uma apreciação do espaço, do tempo, do mundo 
vivido, na tentativa de obter a descrição mais direta de nossa 
experiência, tal qual ela é, sem ter qualquer preocupação com a 
gênese psicológica desta e com as explicações casuais que os 
intelectuais, historiadores e sociólogos possam vir a fornecer. A 
fenomenologia deixa-se praticar, fazer-se e reconhecer como estilo, 
ou como maneira. Ela existe como movimento, antes de se tornar 
uma filosofia da ciência (MARTINS, 1992, p. 52). 

Temos na descrição o intuito de narrar o fenômeno buscando aquilo que 

nele se mostra, se sente, observando as partes do seu todo, procurando abster-se 

dos „achismos‟ particulares e obtendo na vivência das rodas de Ciranda o relato do 

que foi essa inserção no fenômeno procurando, conforme Martins (1992): 

[...] descrevê-lo tão precisamente quanto possível, procurando 
abstrair-se de qualquer hipótese, pressuposto, ou teorias. Busca-se 
exclusivamente aquilo que se mostra, analisando o fenômeno na sua 
estrutura e nas suas conexões intrínsecas (MARTINS, 1992, p. 56). 

Assim, será parte dessa construção colocar o fenômeno entre parênteses e 

trazer a mostra a partir da escrita, o que o corpo escreveu no espaço, ou seja, o que 

por ele foi conhecido. Para tanto, essa etapa dialoga diretamente com o mundo 

vivido como referência primeira para reflexão, por isso estaremos considerando-a 

nessa pesquisa, tendo em vista as experiências vivenciadas pelos brincantes da 

Ciranda, pela Cirandeira Lia de Itamaracá e pela própria pesquisadora, não se 
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restringindo a somente analisar o fenômeno, mas inserir-se nele. Sendo assim, 

comungamos com o pensamento de Martins (1992) quando reflete sobre o mundo 

vivido: o mundo-vida do pesquisador é aqui considerado, o que o permite interrogar 

o mundo e os fenômenos que deseja indagar. Consiste, nessa trajetória, ir às coisas 

que já existem e já foram vistas, só que agora na perspectiva do olhar daquele que o 

observa e vivencia, o que trás novas anotações por apresentar elementos do 

mundo-vida que agora o formula. Ou seja, é uma trajetória que passa pelos sentidos 

e pelo que Merleau-Ponty (1999, 2004ª), denomina de sensível, sendo este o ato de 

sentir, o campo da sensibilidade na qual não se está para explicar o ocorrido, mas 

descrever a experiência vivenciada. É o espaço das sensações em que sinto e por 

ele no outro, sou sentido; é colocar o corpo em sensibilidade para se dar a conhecer. 

Sobre o sensível, de acordo com a leitura merleaupontiana de Vieira (2012), nos 

aponta: 

[...] o sensível é o ato de sentir; é o campo estesiológico, o quiasma, 
o entre. Espaço do Ser que sente e do que vai ser sentido; é o que 
não foi e o que não chegou, logo, a sensibilidade. É o espaço em que 
o corpo nos coloca em situação de Ser que sente e sempre há um 
espaço do que vai ser sentido. O sensível de que fala Merleau-Ponty 
(1999, 2004) é o ato da radicalidade, das emoções, do próprio 
conhecimento (VIEIRA, 2012, p. 19). 

Assim, o sensível se aprende ao ter nas experiências do próprio corpo os 

sentidos acionados, não na ordem do que é pensado no quesito da racionalidade, 

mas na direção de que o sentir já é pensamento, que ao se encontrar com os 

estímulos propõe a este corpo conhecimento. 

Na proposição da Fenomenologia enquanto método, não se pretende eleger 

categorias antes do contato com o objeto da pesquisa, tudo parte do que o sujeito 

tem a descrever, a contar da experiência, a partir daí é que encontraremos as 

categorias, compreendidas como „unidades de significado‟ para a abordagem 

fenomenológica. 

Pensando na perspectiva do corpo fenomenológico em sua dimensão 

totalizante, sem distinguir o pensar e o agir de forma compartimentada (MERLEAU-

PONTY, 1994; 1999) adotei a fenomenologia como referência metodológica por 

utilizar no estudo a experiência vivida e aberta a fim de compreendê-la. Esse método 
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se propõe a pensar na experiência, reflexão, interpretação, imputação e na 

compreensão dos sentidos, rompendo com o princípio de racionalidade enquanto 

predomínio da razão como fonte soberana do conhecimento (NÓBREGA, 2010). 

Para pesquisar o universo da Ciranda procurei a partir de vários registros, 

coletar informações, tais como visita a comunidade, entrevista com os participantes 

de diferentes gerações, entrevista com a Cirandeira Lia de Itamaracá e os 

envolvidos em sua produção artística, coleta de materiais audiovisuais, 

documentários, ocorrências, conversas cotidianas, observações das apresentações 

da Cirandeira em Pernambuco, assim como em outros Estados e, participei de 

apresentações artísticas, dialogando esse acervo conseguido, com o aporte teórico 

que norteou o estudo. 

As observações, experiências e envolvimento no fenômeno me fez chegar 

ao objeto e propor diálogos que apresentamos de forma escrita. Na verdade, esta 

pesquisa em mim, passou a acontecer em 2007 quando me aproximei do tema 

ainda enquanto dançarina do Grupo Parafolclórico da UFRN e me deixei envolver 

pelas sensações que me foram ocorrendo em meio à coreografia e ensaios que 

traziam como poética musical as canções de Lia de Itamaracá. Esse primeiro 

contato me conduziu a um trabalho que permaneço realizando até os dias atuais 

durante as aulas que ministro e que foi apresentado como relato de experiência no 

trabalho final do Curso de Especialização em Ensino de Arte, cursado na UFRN em 

2009.  Em 2010, estive presente na Praça Cívica da UFRN, local em que Lia de 

Itamaracá se apresentou; foi a primeira vez que participei de uma apresentação da 

Cirandeira, que me vem à memória a cada nova experiência com o ritmo, com a 

movimentação. Em 2014, no Teatro Riachuelo, em Natal – RN, em participação 

especial no show do cantor Carlos Zens, também foi possível dançar Ciranda ao 

som de Lia; No mesmo ano, tivemos um encontro com a artista na Praia de 

Jaguaribe-PE, assim como também acompanhei entrevistas e documentário da 

artista, conforme links apresentados nas referências deste trabalho. Em 2015 

participei de Cirandas em Pernambuco no período de festejos juninos em lugares 

como Olinda, Praça do Araçá, bairro de Imbiribeira, e no Pátio de Dona Lindu, em 

Boa Viagem, o que foi possível trazer mais subsídios para o caminho que estava 

avançando e mais aproximação com a vivência da Cirandeira, as variações de seus 

públicos e como enxergava o delineamento da produção da artista nos últimos anos. 
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Para o relato dessas sensações e aprendizagens, foram organizados em 

uma introdução e dois capítulos o que elegi para dissertar. No primeiro capítulo, 

Essa Ciranda quem me deu foi Lia, desenvolvi as teorias que cercam o tema 

pesquisado e apresento ao leitor o tema de estudo em Entrando na Roda de Lia, as 

histórias e situações descritas pela artista e pela minha presença na comunidade da 

Praia de Jaguaribe com Eu entrei na roda e em O corpo Cirandeiro, tratei de 

explanar a concepção de corpo que acreditamos enquanto concepção e como ele se 

dá no fenômeno estudado. No segundo capítulo, Ô Cirandê, Ô Cirandê oh ah, a 

reflexão foi intitulada como Cirandando com Lia, e enfatiza os brincantes das 

Cirandas de hoje em dia, onde elas acontecem, como são reescrita nos corpos da 

contemporaneidade e sobre que estética espetacular ela se dá, já que hoje vemos o 

apelo que a atividade gerou por se firmar enquanto atrativo turístico da região, na 

Ilha de Itamaracá e no estado de Pernambuco e que se assume como produto 

cultural de atividade comercial, que alcança públicos de todo o Brasil e exterior. A 

escrita do trabalho também contempla meu caminho e as escritas do corpo que sou 

e que me trouxe a essas ondas, a esse ritmo e como foi a inserção em 

dias/temporadas na Ilha de Itamaracá, em Recife: dias que me fizeram e fazem 

permanecer dançando a Ciranda que Lia me deu, pois de alguma forma, também 

me sinto por ela presenteada. 

Esses registros foram trazidos na forma escrita deste texto, assim como com 

a ilustração de imagens desses momentos e partituras das canções elencadas em 

anexo. 

Por fim, realizarei as reflexões não finais, mas provisórias deste meu lugar 

de fala e de percepções com Saindo da roda, sabendo que não poderia dar conta de 

encerrar um tema plástico, tampouco suas falas no mundo, pois são movimentos 

que permanecerão a traçar caminhos nos corpos que desenham, dançam e contam 

histórias.  
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Essa Ciranda quem me deu foi 

Lia 

 

 
Imagem 1 – Foto panorâmica da Praia de Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá/PE. Fonte: Acervo da pesquisadora, 2014. 

 

 

“Eu estava na beira da praia, 

Ouvindo as pancadas das ondas do mar...” 
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ENTRANDO NA RODA DE LIA 
 
 
 

Itamaracá 
É uma Ilha encantada 

Lugar mais bonito que eu vi 
Itamaracá 

É um reino encantado 
E todos são reis por aqui 

Ilha de sonho e de luz 
Pedra que canta o amor 

Esta areia tão branca 
O teu céu e o teu mar 

Paraíso em Itamaracá Ôôô 
 

(Itamaracá – Reginaldo Rossi) 
 
 

Pra saber o sabor e o ritmo da Ilha de Itamaracá, só mesmo em experiência. 

Ao chegar, ouvir o barulho da água que lambe a areia por uma, duas e várias vezes, 

é que iniciamos o sentir da essência que tem esse canto do mundo. Não havia pele 

que resistisse ao toque das ondas e não se desse ao movimento nas rodas de 

Ciranda que apareciam em seus dias nas situações mais diversificadas. Da areia ao 

asfalto, a Ciranda de Lia tem percorrido os terreiros em várias partes do país. 

Convido-te a também entrar nesse balanço: Vamos dançar Ciranda! 

 
 

Vamos dançar Ciranda, cirandando à beira-mar 
Vamos dançar Ciranda, Cirandando pela praia 

Lá vai ter cirandeiro no passo na dança, na pancada do mar 
Lá vai ter Cirandeiro no passo na dança, pela praia 

Lia, Ô Lia: Venha ver, venha ver Iemanjá 
Traga os seus cirandeiros no passo na dança, na pancada do mar  

Traga os seus cirandeiros no passo na dança, pela praia 
Lia, sou Lia. Eu sou Lia de Itamaracá 

Trago os meus cirandeiros no passo na dança, na pancada do mar 
Trago os meus cirandeiros no passo na dança, pela praia 

 
(Cirandando pela Praia – Carlos Zens) 

 
 

É no gesto festivo, alegre e celebrativo que encontraremos histórias 

relatadas na oralidade popular a respeito da Ciranda como sendo uma típica dança 

de região praieira, em que as mulheres se reuniam para esperar a volta dos seus 
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maridos do mar com cantos e danças numa formação circular, geralmente à beira da 

praia ou ainda em praças da comunidade em que viviam. 

Na literatura, é de longa data que registramos a formação em rodas; em 

D‟Amorim e Araújo (2003), por exemplo, encontramos pesquisas sobre os povos 

egípcios que interpretavam a partir dos astros, o ritmo do universo que se dava no 

fluxo da roda, assim como dançavam em torno de um altar, que representaria o sol 

com o propósito de exemplificar o movimento dos dias e dos anos; nesse estudo 

encontramos escritos ainda mais remotos a respeito das sociedades primitivas em 

que a dança em roda se realizava, como escreve D‟Amorim e Araújo (2003), “[...] em 

volta de um símbolo de caráter mágico de um deus, de um animal sagrado, de um 

objeto representativo, em volta do qual um grupo se movimenta [...]” (D‟AMORIM E 

ARAÚJO, 2003, p. 118), assim, configurando esta prática como um desenho 

coreográfico e estrutural presente em diversas civilizações, que atravessou o tempo 

e se perpetua na contemporaneidade com estudos de variadas naturezas, inclusive 

no campo educacional, é que fundamentamos a estrutura circular também presente 

na dança da Ciranda. Diríamos ainda que nas danças circulares de forma geral, a 

disposição dos participantes em círculo mantém a proximidade dos brincantes, o 

toque, o corpo e a energia do outro circula, observa e se permite observar, troca. 

Ao falar das rodas de Ciranda, a pesquisadora Sonia Teller (2009), ao 

abordar uma investigação de cunho histórico e etnográfico em sua dissertação de 

mestrado, nos auxilia na definição ao descrever esta dança como vinda do litoral 

pernambucano, embora no Brasil a conheçamos mais enquanto brincadeira infantill, 

sendo em Pernambuco e consequentemente disseminada no país com 

características específicas em que se permite brincantes das diversas idades, em 

rodas pouco ou muito numerosas, em que as mãos são o elo do corpo que nela 

dança (TELLER, 2009). 

Em espaços múltiplos como praças, avenidas, bares e carnavais, as 

Cirandas em Pernambuco tem espaço garantido quando se trata de festejar. 

Ultrapassando seu significado primeiro de brincadeira infantil, a Ciranda consegue 

abarcar diferentes grupos que se aproximam da roda dançante e, incorporando-se 

no tecer de suas nuances, entram e se tornam parte dessa dança. 

Encontramos também em países como a Irlanda, País de Gales, Inglaterra, 

Escócia, dentre outros, vivências dançantes que possuem a mesma estrutura da 

nossa Ciranda, o que leva pesquisadores, como Elvira D‟Amorim e Dinalva Araújo 
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(2003) a ampliar o discurso de suas influências e origem, trazendo possibilidades 

que vão além das apontadas como praieiras. Nesta pesquisa, entretanto, nos 

respaldamos em Teller (2009), conforme citado acima e reforçamos esta concepção 

com Cascudo (1992) ao dizer que a Ciranda é uma dança de roda popular na cultura 

brasileira, mas em Pernambuco ela assumiu um caráter particular por se apresentar 

como dança de roda de adultos, ritmada pela batida da percussão, com 

instrumentos como ganzá e tarol. 

Em sua estética é possível verificar que os dançadores movimentam-se de 

mãos dadas e balançam o corpo numa movimentação circular que envolve 

deslocamento no ritmo lento e repetitivo das canções. Dança-se agarrado pelas 

mãos, pelos dedos, braço com braço, totalmente estendidos ou encolhidos num jogo 

de corpo para frente e para trás, com braços que se elevam para o alto e para baixo, 

sendo ainda possível verificar variações que ocorrem conforme a roda vai 

acontecendo e os brincantes vão se envolvendo na dança.  

Ao dançar, são estes mesmos brincantes que reforçam a canção ao 

acompanhá-las junto ao mestre Cirandeiro. Os registros descritivos de Evandro 

Rabelo (1979) constatam fatos que fomos sentindo e refletindo a partir da 

observação e vivência nas rodas: os passos tradicionais vão sendo reelaborados por 

seus brincantes, sendo pulverizada de movimentos de outras danças, populares ou 

não, e assim, em algum instante o brincante tradicional, nativo da beira-mar da praia 

de Jaguaribe, ao dançar a Ciranda em outros espaços e com outro público que não 

os de sua localidade, se pergunta: e isso é Ciranda? Fomos ouvindo a fala dos 

participantes e aprofundaremos essa análise e as modificações que tem se dado no 

cenário atual.  

Assim, como configuração estética da Ciranda temos na Imagem 2 a 

disposição dos brincantes no espaço de uma Ciranda. 
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Imagem 2 – Roda de Ciranda 

 

Fonte: Acervo de Lia de Itamaracá, 2006. 

 

O cenário com a jangada ao fundo observado na Imagem 2 retoma os 

fundamentos regionais e locais de sua origem praieira. Na figura os brincantes usam 

vestimentas estampadas, as mulheres com vestidos e saias rodadas e, como umas 

das características presentes nas rodas pernambucanas, as crianças no centro 

também a dançar; uma maneira de estimulá-los como futuros adultos cirandeiros. A 

formação dessa segunda roda ao centro também acontece em locais em que não 

comporta em uma só roda a grande concentração de público brincante. Formam-se 

círculos: um menor dentro de um maior e assim, sucessivamente.  

A jangada, como elemento visual que nos traz a ligação com o mar,  

continua velejando pelos mares cirandeiros e emociona ao ser citado por Dorival 

Caymmi em seus versos de sal e redes: 

 

Minha jangada vai sair pro mar 
Vou trabalhar, meu bem querer 

Se Deus quiser quando eu voltar do mar 
Um peixe bom eu vou trazer 

Meus companheiros também vão voltar 
E a Deus do céu vamos agradecer [...] 

 
(Suíte dos Pescadores – Dorival Caymmi) 
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Com menção ao mar e suas ondas, muitos são os cantos que são 

executados numa roda de Ciranda. Ele, o mar, se faz sempre presente nas 

composições de maneira geral, se tratando desse segmento. É o/a mestre/a 

Cirandeiro/a, como elemento principal da roda, o responsável por puxá-la, seguir seu 

repertório, assim como improvisar versos etc. Em sua falta, o/a contramestre o/a 

substitui. Nas apresentações de Lia, ela une sua voz a outros artistas que 

geralmente incorpora no seu show, dividindo com estes seu espaço e seu público12.  

Embora o/a mestre/a seja denominado cirandeiro/a, o termo se estende a 

todos os participantes que alimentam a roda, gerando assim, um sentido de 

horizontalidade, tal qual o círculo propõe, já que nele não existe uma hierarquia, 

dando a ideia de nivelamento. 

Nessa dança, objeto de estudo, o sentido de grupo aparece em sua  

estética, assim como também os encontramos em outras danças de tradição. Nele 

há união, corpos que se entrelaçam pelas mãos. Reúne-se para celebrar, para 

festejar. 

Essa reunião quando falamos nas Cirandas de Lia, já é a própria 

culminância da manifestação. O que acontece na roda da Ciranda encontra outros 

caminhos que não passam por ensaios definidos nem por uma dramaturgia cênica 

evolutiva. É possível dizer que há, sim, em seus brincantes, um acordo informal e 

subjetivo ao observarmos que há nos figurinos das mulheres, por exemplo, a 

presença de saias e vestidos rodados, enfeites no cabelo, chapéus na cabeça dos 

homens que sugere uma preparação para a participação do fenômeno, conforme 

podemos observar na imagem anterior, mas não se trata de um figurino elaborado 

especificamente para este fim, a fim de causar padronização até porque o público 

das cirandas de Lia é diverso e independe desses arranjos, sendo esta uma de suas 

características.  

As apresentações artísticas da Cirandeira, considerando a última década e o 

acompanhamento que fiz dos dois últimos anos em especial (2014 e 2015), tem 

acontecido em lugares múltiplos e o público desses lugares vai sendo os brincantes 

de cada nova roda formada; assim, os corpos brincantes aos quais se refere às 

reflexões desta dissertação são o da Cirandeira Lia de Itamaracá, o meu enquanto 

                                                           

12
 Selma do Côco, As filhas de Baracho (Dulce e Severina), Carlos Zens são exemplos de artistas 

que já se apresentaram com Lia de Itamaracá. 
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pesquisadora, os corpos nativos da Praia de Jaguaribe na Ilha de Itamaracá-

Pernambuco e os corpos encontrados por Lia em seus espetáculos quer no antigo 

“Espaço Cultural Estrela de Lia”, em sua própria comunidade, hoje extinto, quer nos 

shows feitos pela artista em diversas cidades do país. Portanto, a cada 

apresentação, novos e antigos brincantes se misturam num improviso consciente, e 

aí vão aparecendo novos movimentos na dança da Ciranda, mas mantendo a base 

característica dessa expressão que é seu formato em roda.  

Também é comum constatarmos a utilização da Ciranda como fechamento, 

encerramento de atividades, em festivais que estejam na dinâmica do teor popular. 

Nessa estrutura, as apresentações artísticas de Lia de Itamaracá são permeadas 

por ritmos que dialogam com a proposta, como por exemplo, com Cocos e 

Maracatus, inclusive com a participação de outros artistas populares como Dulce e 

Severina- As filhas de Baracho, Selma do Coco que faleceu recentemente e que 

também era uma parceira de palco com Lia, Carlos Zens, instrumentista e cantor, 

dentre outros. Essas parcerias acontecem a fim de que com a ampliação do 

repertório o show torne-se mais dinâmico, o que em alguns momentos faz modificar 

o desenho coreográfico do público; lembrando que essas apresentações com 

participações, pedem em sua finalização, um lindo e alegre círculo vivo como 

proposta de „fechamento‟ conforme citamos acima. 

É preciso registrar que essa roda viva, dançante, está presente na cultura 

brasileira desde décadas passadas tendo uma efervescência no período de 1970, 

em que alguns cirandeiros conseguiram divulgar seu trabalho em Pernambuco com 

apresentações no centro de Recife com certa constância. Alguns nomes como João 

Guabiraba, João Limoeiro, Santino de Nazaré da Mata, Zé Galdino, as filhas de 

Baracho (Dulce e Severina), Dona Duda foram referências desse período e do 

trabalho com a divulgação da Ciranda e outras canções populares. Nesse elenco de 

cirandeiros, temos também Lia de Itamaracá, que permanece firme até os dias 

atuais com caloroso vigor na divulgação da cultura popular da Ciranda, cantando-as 

em carnavais, apresentações em festividades e nos últimos anos no „Espaço Cultura 

Estrela de Lia‟, que funcionava como ponto de lazer, cultura e oferecia cursos para 

crianças, jovens e adultos até Janeiro de 2014, quando o espaço teve sua estrutura 

comprometida por fortes chuvas e desabou, encerrando suas atividades na 

expectativa de uma revitalização por parte do Governo Pernambucano, conforme 

nos contou Lia na entrevista concedida a pesquisadora em 29 de Agosto de 2014: 



31 
 

O Espaço Cultural, ele caiu no dia 09 de Janeiro (2014). Teve o 
aniversário de 70 anos de Lia e veio um jornalista do Jornal do 
Comércio. Jornalista veio pra me entrevistar sobre o aniversário de 
Lia, como é que era, tocou na morte de Reginaldo Rossi, o que eu 
tinha sentido com a morte dele... Aí ele disse, Lia quero ir no Espaço 
Cultural. Eu disse: olhe, o Espaço Cultural não tem condições de 
receber ninguém. Nem eu mesma vou ali. Ele caiu. Aí ele disse - 
tinha chovido muito - mas deixe a chuva cessar um pouquinho que 
daqui a pouco a gente vai lá. Eu quero tirar umas fotos da senhora 
no Espaço Cultural. Tudo bem. A gente vai no Espaço Cultural. E 
tinha pouco tempo que ele tinha caído (LIA DE ITAMARACÁ, 
entrevista, 2014). 

O „Espaço Cultural Estrela de Lia‟ tinha grande potência dentro da Ilha de 

Itamaracá, por se tratar de um lugar oportunizador para crianças e jovens. Nele 

eram realizadas oficinas de arte, com inserção de elementos culturais e valorização 

da cultura local e brasileira.  Sua arquitetura se deu de maneira improvisada e com 

matéria-prima do ambiente praieiro, como palhas de coqueiros, troncos e uma parte 

de alvenaria que dava estrutura aos banheiros e ao bar, que funcionava nas noites 

com apresentações artísticas de vários mestres da cultura popular, especialmente 

Lia.  As imagens 3, 4 e 5 ilustram o „Espaço‟ antes e depois do desastre ocorrido no 

início de Janeiro, no ano de 2014: 

 

Imagens 3 e 4 – Espaço Cultural Estrela de Lia durante suas atividades 

  

Fonte: Acervo de Lia de Itamaracá, 2007. 
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Imagem 5 – Espaço Cultural Estrela de Lia em janeiro de 2014 

 

Fonte: Foto de Filipe Araújo, 2014. 

 

A situação do „Espaço Cultural‟ é detalhada na fala da própria artista ao 

referir-se as dificuldades que a estrutura apresentava e da constante solicitação feita 

pela Cirandeira e sua equipe, tendo como previsão a possibilidade de não poder 

continuar com as atividades, já que não tinha condições materiais de equipar o local 

e tampouco recebia a assistência solicitada aos órgãos governamentais: 

Sem manutenção. Beira de praia. De madeira. Eu sem poder, ter 
condições de fazer manutenção dele. O prefeito que saiu prometeu 
ajudar, deu o caô dele, saiu que nem a Ciranda pagou, dois shows. 
Saiu e não pagou. Quer dizer, eu e Beto que tirava dinheiro das 
casas da gente pra pagar os shows de todo sábado... tá aí, o Espaço 
Cultural. Sem ter ajuda de nada, sem ter manutenção. As vezes o 
SESC patrocinava. Tinha outro, às vezes ficava dois, três meses e 
ali, acabou, partia de novo pro bolso da gente. Quer dizer que eu e 
Beto tava numa situação de pagar, tirar do bolso da gente pra fazer 
ali o Espaço Cultural que é uma responsabilidade muito grande. É 
responsabilidade com energia, é com o bar pra vender a cervejinha, 
o refrigerantezinho, o tiragostozinho, tem os funcionários e a gente 
tem responsabilidade com eles pra pagar [...] (LIA DE ITAMARACÁ, 
entrevista, 2014). 

Outro ponto marcante em nossa conversa foi a sensação de descaso por 

parte daqueles que deveriam ser apoiadores e propagadores da cultura local que é o 

governo na instância municipal e estadual.  A contratação da Cirandeira se dá em 

eventos, carnavais em que ela, junto a sua equipe, se mobiliza para fazer uma 
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apresentação convidativa a seu público e, após essas apresentações, Lia conta o 

quanto se sente desprivilegiada em sua terra: 

Depois que a gente faz eles viram as costas. Faz de conta que não 
foi com a gente que ele fez o contrato. Como é que se pode trabalhar 
num lugar desse. É difícil. Muito difícil. Aí eu peguei e falei pro 
prefeito: olhe, só tem uma solução; o que você prometeu você não 
fez, descumpriu. Eu vou parar com a Ciranda. Eu faço cultura, eu vou 
parar com a Ciranda.  É uma pena porque na comunidade não tem 
pra onde ir, tem Ciranda de Lia todo sábado de João, de Dona 
Severina... mas vou para com essa prenda muito tempo porque 
vocês não querem me ajudar! ...e bababá e bebebê... então tá, tá 
tudo como vocês querem (LIA DE ITAMARACÁ, entrevista, 2014). 

A via da esperança foi traçada com uma promessa feita pelo então 

Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que segundo Lia prometeu auxílio 

na reestruturação do „Espaço Cultural Estrela de Lia‟. Foi a fala mais concreta e a 

iniciativa com uma equipe in loco que pareceu gerar o fruto esperado: 

Quando é um dois dias depois vem os funcionários mandado do 
prefeito, do governador dizendo que ía ajudar, se for preciso ajudar 
papapá e viremexe...tudo bem. Nessa ajuda marcaram umas reunião 
comigo e Beto na Casa Civil [...] a gente tem um arquiteto e mandou 
o arquiteto e lá vai e lá vai... chega pensa que não, o homem morre. 
O que ía me ajudar, morre. Eduardo Campos. Agora, vamos vê o que 
é que vai acontecer. Se ele deixou alguma coisa pra o que entrou no 
lugar dele, tudo bem; senão, eu não sei o que é que vai acontecer 
com a gente. Vamos fazer alguma coisa, fazer uma campanha pra vê 
se levanta esse espaço. Não é que Lia „teja‟ morrendo de fome não 
porque graças a Deus eu tô muito bem, mas é a música. É com a 
Música. Lia hoje tá viva. Lia amanhã tá morta. E se eu não puder 
alcançar o que eu quero agora, mais tarde „Inês é morta‟ (LIA DE 
ITAMARACÁ, entrevista, 2014). 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, acompanhamos de maneira 

próxima campanhas com o intuito de arrecadar fundos para que a reconstrução do 

„Espaço Cultural‟ acontecesse o mais breve possível. É notório o esforço da equipe 

da Cirandeira e dos simpatizantes, amigos e parceiros que reconhecem a 

importância desse ponto de apoio para a realização de atividades culturais, musicais 



34 
 

e que chegam em contrapartida social, proporcionando um lugar de aprendizagens e 

práticas cidadãs para crianças e adolescentes da comunidade da praia de 

Jaguaribe-PE. 

Lia de Itamaracá (Imagem 6) embora tenha recebido o título de 

Comendadora da Ordem do Mérito Cultural do Governo Federal em 2005, 

juntamente com mais onze pernambucanos além de ser considerada Patrimônio 

Vivo da Cultura do Estado de Pernambuco no mesmo ano, não se sente valorizada 

em sua terra; lugar que divulga com paixão e insiste em não desistir. 

 

Imagem 6 – Lia de Itamaracá no mangue da Praia de Jaguaribe/PE 

 

Fonte: Acervo pessoal da artista. 

 

Ao falar em Lia, Carlos Marchi13 (2005), assim nos apresenta: 

[...] Na areia da praia de Jaguaribe, semianalfabeta, aos 62 anos, Lia, 
que viveu a vida inteira no bairro de Jaguaribe, uma comunidade 
pobre de pescadores no oeste da Ilha de Itamaracá – canta ciranda 
desde menina, exaltando os pescadores, as ondas, a lua. Atribuem a 
ela poderes espirituais – seria ela uma ialorixá [...]. Lia ri franco, 

                                                           

13 
Artigo no Jornal “O Estado de São Paulo” em 25 de Dezembro de 2005. 
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aberto, nem nega nem confirma, pelo sim, pelo não, só canta com 
um colar de contas azul claras e brancas, num óbvia reverência a 
Iemanjá [...] (MARCHI, 2005) 

E é essa reverência e marca que encontramos nos seus cantos que estão 

sempre a fazer referência as pancadas das ondas do mar e tão presentes na 

movimentação dos corpos cirandeiros na roda que gira, no pé esquerdo que marca a 

pulsação do ritmo, nos braços que se erguem, no ciclo que incansavelmente se 

repete. 

A voz forte, que tem cor negra, reverbera aonde chega ao dizer quem é com 

precisão e orgulho em seu tão conhecido refrão “[...] Eu sou Lia da beira do mar; 

morena queimada do sal e do sol da Ilha de Itamaracá [...]”. Esse canto reúne, 

abarca e faz o brincante se identificar, seja na canção, gestualidade, melodia, se 

unindo a outros num „eu plural‟. 

É uma ação que assume um caráter de necessidade vital; as reuniões em 

rodas dançantes geram uma alimentação que é recíproca no grupo e na 

manifestação em si. O „eu‟ se pluraliza no outro, se aparta dos costumes cotidianos 

e se afirma na movimentação atribuindo-lhe sentido que está para além do caráter 

das funções primeiras, cria cultura. 

Assim, permitindo-se esquecer a rotina do cotidiano, dançam! Ao 
dançar, esses homens e mulheres o fazem porque realizam 
movimentos que não possuem aparentemente nenhuma utilidade ou 
função prática, mas que possuem sentidos e significados em si 
mesmos. É mais que um fenômeno fisiológico ou reflexo psicológico, 
ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É 
uma função significante que encerra um determinado significado, 
transcende as necessidades imediatas da vida e confere sentido à 
ação (VIANA, 2009, p. 80). 

Ao falar sobre o Bumba-meu-boi em sua pesquisa doutoral, Viana (2009) ao 

falar dos brincantes dessa manifestação, características que se entrelaçam ao que 

percebemos e sentimos nos participantes também das Cirandas. Eles dançam 

porque o cotidiano já não satisfaz todas as áreas de sua corporeidade, de sua 

expressividade, de seus sentimentos e sentidos; assim, são sensibilizados nesses 
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momentos de êxtase e imersão no fenômeno. Eis o corpo trocando com o universo 

um diálogo com sua própria natureza!  

Desse modo, as danças da tradição são histórias de corpos brincantes 

contadas em movimentos de uma cultura, que além de alegrar, celebrar, faz o outro 

sentir-se bem com o que vê ou dança, fazendo bem também a si próprio no instante 

que revive, rememora o passado num tempo que é „antes e agora‟ simultaneamente, 

no espaço que por sua vez é constantemente modificado, sendo ele desenhado e 

redesenhado no corpo ao promover nele sua movimentação. 

Vemos assim que a Ciranda é esse fazer que gera complementaridade em 

suas expressões estando elas a dialogar com a construção dos corpos que nela se 

implicam, se projetam e fazem cultura.  É essa Ciranda que pulsa, vibra e obedece a 

linguagem do fluxo das ondas do mar da praia de Jaguaribe-PE e reverbera na voz 

da Cirandeira Lia de Itamaracá (Imagem 7), com muito orgulho de sê-la: 

 

Imagem 7 – Lia de Itamaracá na Praia de Jaguaribe/PE 

 

Fonte: Acervo pessoal da artista, 2007. 

 

 
Eu sou Lia da beira do mar 

Morena queimada do sal e do sol 
Da Ilha de Itamaracá 

 
Quem conhece a Ilha de Itamaracá 

Nas noites de lua 
Prateando o mar 

Eu me chamo Lia e vivo por lá 
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Cirandando a vida na beira do mar 
Cirandando a vida na beira do mar 

 
Vejo o firmamento, vejo o mar sem fim 

E a natureza ao redor de mim 
 

Me criei cantando 
Entre o céu e o mar 

 
Nas praias da Ilha de Itamaracá 
Nas praias da Ilha de Itamaracá 

 
(Ciranda de Lia – Teca Calazans) 

 
 
 
 

EU ENTREI NA RODA 

 

 

Ao decidir caminhar na pesquisa em Arte, tendo como escolha o tema da 

Ciranda de Lia, foi comum perguntas a respeito dessa artista no que se refere a sua 

existência e da suposição de que se tratava de uma lenda, um mito ou mesmo uma 

personalidade da cultura popular que já tivesse morrido.  

“Vivinha da Silva”, ela se apresenta em nosso primeiro contato: Maria 

Madalena Correia do Nascimento e Lia como artista14.  

Embora já a tivesse visto de longe em apresentações artísticas, em vídeos e 

conhecesse suas canções, procurei me inserir no contexto dessa artista de riso 

simples e contagiante indo à Praia de Jaguaribe – PE encontrá-la.  

Ainda no caminho que nos levava até Pernambuco, ia fazendo uma reflexão 

da importância da aproximação do mundo cotidiano que cerca esse nome e das vias 

de análise que moram no que é corriqueiro e no que vai para o palco. Como traçar 

essa linha de diálogo? Na recepção com um caloroso abraço, já foi possível sentir a 

importância que ela tem em sua marca “Sou Lia de Itamaracá”. Prontamente 

respondi “E eu sou Renata de Natal. Vim só pra te conhecer!” O riso saiu fácil e nos 

dirigimos para o que seria nossa primeira conversa.  

                                                           

14 
Entrevista feita pela pesquisadora a artista Lia de Itamaracá, na Praia de Jaguaribe-PE, na 

residência do senhor Beto Hess, produtor de Lia, em Agosto de 2014. 
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Nesta entrevista, transitavam os corpos da artista Cirandeira, do seu 

empresário Beto Hess, de uma admiradora de Lia, Selma da Ciranda, e dessa 

pesquisadora. Corpos que se imbricavam nesse mundo vivido da Ciranda quer 

dançando, quer empresariando, quer pesquisando. 

 

Imagem 8 – Lia de Itamaracá e a pesquisadora 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2014. 

 

Beto Hess, empresário de Lia de Itamaracá, senta-se conosco na sala da 

sua própria residência na praia de Jaguaribe-PE, lugar que nos acolheu, e inicia um 

bate-papo introdutório fazendo com que nos sintamos mais à vontade, o que 

possibilitou um bem-estar no grupo presente. 

Lia se apresenta primeiramente pelo seu nome de batismo e em seguida 

como Lia de Itamaracá. Em nossa conversa diz ter sido convocada pela Ciranda: 

“Maria Madalena Correia do Nascimento e Lia como artista. Maria, ía, Lia... veio a 

Ciranda pra acabar de casar e ficou Lia da Ciranda” (LIA DE ITAMARACÁ, 

entrevista, 2014). 

E continua contando de seu percurso como cirandeira: 

Eu comecei com 12 anos de idade. Com 19 anos assumi responsa-
bilidade. Na minha família ninguém canta, ninguém dança, num sabe 
pra onde vai. Só quem deu pra cantar fui eu. De uma família de 18, 



39 
 

19 filhos, fora os que morreram... e agora de tudinho resta eu. Da 
parte de pai ainda tem 4 mulheres e 2 homens. O resto Deus levou 
tudo (LIA DE ITAMARACÁ, entrevista, 2014). 

Ao ser perguntada o que sente quando dança, ela responde: “Eu fico feliz... 

é uma maravilha! É um trabalho que é um dom que Deus me deu! É meu sonho 

realizado. Todo meu sonho era cantar e eu gosto de fazer e adoro fazer”, e completa 

ao falar da Ciranda na atualidade: “Muita gente quer modificar os passos da Ciranda 

que não é para fazer isso. (...) mas enfim, eu não posso proibir. É de cada um”. Lia 

fala de seu entendimento sobre a Ciranda: 

A Ciranda é todo mundo de mãos dadas, é uma dança de roda, a 
Ciranda não tem preconceito; na Ciranda dança pobre, dança rico, 
dança aleijado, todo mundo! É uma maravilha. A Ciranda casa e 
batiza. Às vezes tá tão amuado em casa, pensando: meu Deus, que 
é que tem pra gente vê? Não tem nada; Tem uma roda de Ciranda! 
Vamo lá? (LIA DE ITAMARACÁ, entrevista, 2014). 

 E assim, os frequentadores das Cirandas de Lia íam festejar na batida do 

bumbo, na afinação do tarol, no chacoalhar do ganzá, sua vida, que como em rodas 

de Ciranda, dá voltas e mais voltas num tempo que depende só de quem nela entra 

e dança. Ao perguntar se eram muitos, a resposta salta rápido da boca: “Oxe, ave 

Maria minha filha! Vinha, vinha demais, todo sábado! Fazia a Ciranda todo sábado 

ali no Espaço Cultural”. Mas quem disse que só se vive, festeja em dias de sábado? 

A roda precisa e quer continuar girando todos os dias da semana na vida do 

brincante, em suas lidas cotidianas, por onde se anda. 

Da mulher que alimentava as crianças com suas habilidades culinárias na 

escola vem o alimento cultural, num lugar que é conhecido pela divulgação da artista 

que o utiliza como sobrenome: Itamaracá. Entendemos que o brincar, dançar, 

festejar da dança é uma maneira de produzir beleza e conhecimento em seus 

participantes, em seus observadores. É rico ver que nos complexos sistemas 

contemporâneos e tecnológicos sociais, muitos param para mover-se: dançar 

Ciranda. Em cada lugar em que se apresenta a cirandeira-cozinheira que preparava 

o alimento, torna-se também cirandeira-agricultora, semeando o que acredita: suas 
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canções que se transformam em forma círculo fomentando cultura. É geométrico, é 

poético, é musical, é social, é espacial, é artístico, é transpiração!  

Entretanto, percebemos ainda que a Ciranda é cada vez menos da Ilha e 

cada vez mais de outros cantos. Na expectativa em participar das apresentações 

artísticas da artista, observamos que elas se dão em convites em outros estados 

brasileiros e que em Pernambuco os convites se dão mais em períodos festivos 

como Carnaval e São João. Isso acontece em razão da relação financeira que existe 

nessas produções, o que fazem esbarrar sua constância. Só tem Ciranda com 

cachê. Já não se trata de uma expressão espontânea e despreocupada que 

acontece à beira-mar como outrora. Isso empobrece o teor comunitário e a 

possibilidade de sua perpetuação, pois sabemos que as práticas culturais são 

repassadas pela vivência e em Itamaracá não se está cuidando para que haja uma 

perpetuação dessa dança da tradição e aí, pode ser que o nome da artista fique na 

história do povo pernambucano, mas sem uma geração de seguidores e 

propagadores desse feito, o que consideraríamos lamentável.  

Nessa trajetória foi possível dialogar com brincantes com diferentes idades, 

profissões e contextos nos fazendo refletir sobre esse corpo dançante que dialoga 

com o conhecimento e com o inusitado ao dançar, numa ligação entre o tradicional 

e o contemporâneo do corpo na dança, com suas memórias e suas novas 

aprendizagens; são as conexões existentes entre as marcas já incorporadas na 

corporeidade dos sujeitos brincantes e as novas matrizes que vão se formando. O 

corpo dançante que ali está, que é presença, vai além no mesmo instante que 

volta-se para si mesmo em sua individualidade e coletividade concomitantes e que 

acontecem no ato de complementação.  

Esse olhar causa em nós memórias e novas inscrições e por ele nos 

dispomos a enxergar, alternando nosso lugar de fala para possibilitar conhecer 

novas percepções a partir da minha própria experiência e daqueles que se engajam 

e participaram das rodas de Ciranda: ouvindo-os, trocando experiências, dançando 

e apreciando. Foram várias as rodas que participei, que vibrei junto, que cantei e 

que em algum momento, também cansei, saí e com nova respiração, regressei. É 

esse movimento fluido que vai dando forma à roda e as movimentações que vão 

surgindo nela. Geralmente ela começa pequena, com poucos brincantes e à 

medida que a brincadeira vai acontecendo, os observadores vão se sentindo 

convidados a bailar juntos. Essa „unidade‟ formada pelos „vários‟ torna-se campo do 
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nosso interesse, pois cada um vai acoplando novos elementos e pude dividir com 

estes corpos dançantes as sensações vividas, a estesia do corpo no fenômeno, a 

alegria daquele exato momento!, o que só ajudou a ampliar o sentido maior dessa 

manifestação cultural e do corpo dançante que está empregado no ser que sou e 

que estabelece uma maneira de se encontrar no outro. É o corpo quem faz parte 

dos arranjos e que definem os parâmetros artísticos e estéticos dessa dança em 

sua gestualidade, formas e expressões. Sou eu e tantos que passaram e que ainda 

estão por vir, que dá vida à dança da Ciranda e os significa diferentemente a partir 

das referências de cada um e do todo. 

 Mas, de que corpo estamos falando? 

 

 

O CORPO BRINCANTE CIRANDEIRO  

 

 

No corpo brincante da Ciranda, encontramos sensações e gésticas que se 

mostram diferentes do corpo cotidiano desse brincante; ele vivencia na dança uma 

sensação extasiada, a emoção do arrepio, o olhar tem um brilho diferente e o sorriso 

carrega uma luminosidade que não é a mesma de um dia de trabalho ou de uma 

boa notícia recebida. É exalado um transcender que é visto, embora não tenha sido 

feito com tal finalidade. Nesse olhar observante entende-se o convite de quem já se 

encontra na roda alcançando uma atmosfera que rompe o conhecer pelo nome ou 

de acordo com as convenções sociais; o outro é conhecido e sentido pelo olhar, 

pelas mãos e pela brincadeira que vai sendo sentida e reverberada na corporeidade 

do outro que vivencia o fenômeno dessa dança. O corpo brincante é um corpo que 

faz questão de se reafirmar na sua cultura, e o faz consciente, ao mesmo tempo 

buscando-a também no outro. 

A Ciranda permite esse corpo. Corpo que é imbricado num dançar 

extasiante, corpo que permite as vicissitudes da vida, que festeja e é festejado; 

corpo singular e plural, corpo eu-tu-nós. 

Ao falar sobre o corpo dos brincantes na Dança Tradicional do Pastoril em 

sua pesquisa de Doutorado, Vieira (2012) nos auxilia se aproximando da nossa 

reflexão no que tange os aspectos de compreensão do corpo brincante que se faz 

poesia e que rompe com os caminhos do dito para algo mais além. Essa reflexão 
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perpassa também nossa experiência na dança da Ciranda e dialoga diretamente 

com as compreensões que partem dessa experiência, como nos explica o autor: 

Corpo que se faz poética através das cançonetas, que desperta e 
reconvoca seus brincantes para brincar e perceber para além das 
coisas já ditas, já vistas, já percebidas. Corpos que consideram a 
linguagem dos gestos, que convidam a ouvir, a ver, que se deixam 
falar, que acionam suas capacidades expressivas, encarnadas, 
corpos que inauguram sentidos, que se movem para significar, para 
comunicar, que querem ser lembrados, que se deixam falar, criar [...] 
(VIEIRA, 2012, p. 162). 

Cada povo, a partir de suas concepções, experiências vividas e 

conhecimentos, tecem uma rede de significações que são levadas à tona quando 

seu corpo na cena se mostra. Cada brincante, cada comunidade, cada público em 

cada novo espaço de apresentação elabora sua própria identidade na 

movimentação, em que estão imbricados seus desejos e expressões mais 

verdadeiros e particulares. É um momento de por à mostra um corpo celebrante que 

instantes atrás estava velado em suas ações rotineiras de cozinheira, dona de casa, 

vendedor, educador, empresário, etc.; esse corpo torna-se no ato da dança, da 

brincadeira, corpo brincante. Esse corpo cotidiano, inclusive o da própria rotina da 

cirandeira, conforme Imagens 9 e 10, durante anos em sua atividade de merendeira 

como funcionária pública de uma escola de sua cidade, é o corpo que chega na 

dança e se faz corpo dançante/brincante.   
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Imagem 9 – Lia como merendeira 

 

 Imagem 10 – Lia no camarim se 

preparando para o show 

        

Fonte: Acervo pessoal da artista. 

 

Há nesse corpo cotidiano no ato de brincar uma ação/ recuperação quando 

festeja, saúda, ritualiza, se faz roda na Ciranda. Assim como o de Lia, são esses 

corpos da vida cotidiana que se encontram e se constroem no corpo que vai pra 

cena assumindo uma outra postura. Ele dá-se a ver numa conjuntura cênica, mas 

que não requer um outro ser a representar pois é ele que está na roda a mover-se e 

expressar-se15.  

Ao falar sobre o Pastoril em sua pesquisa doutoral e atualizando nossa 

reflexão sobre o Corpo-Ciranda, Vieira (2012) pontua que é possível verificar que as 

danças da tradição abarcam consigo a vida dos próprios brincantes e 

consequentemente da comunidade que fazem parte, nas dimensões histórica, 

social, sendo elas uma forma de estabelecer pontes entre as gerações, do antigo ao 

                                                           

15 
Lia aposentou-se em 2014 de sua profissão de Merendeira estando hoje com sua vida artística 

como foco de trabalho; entretanto, foram anos dividindo-se nas duas atividades. 
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mais novo, estando intrínseca nessas danças uma maneira de colocar-se no 

presente, atualizando e ressignificando seus valores, saberes e fazeres. 

Identificamos também na Ciranda esses aspectos encontrados nas danças da 

tradição e entendemos que no contexto atual,   o fluido do público que tem 

participado das Cirandas tem acrescido transformações que extrapolam o sentido 

comunitário e ganha novas compreensões a cerca dessa vivência inclusive com a 

ampliação de seu significado. Nessa experiência do corpo brincante o autor citado 

comenta que: “[...] As experiências propriamente estéticas desses folguedos 

permitem, aos sujeitos, a atribuição de um significado totalizante, em suas 

dimensões de prazer e bem-estar num tempo e espaço próprios” (VIEIRA, 2012, p. 

16). 

Necessário se faz compreender: quem são esses corpos? O que os 

envolve? Onde tudo começa? Na Ciranda, certamente os cirandeiros não estão 

diante do seu corpo, eles são seu corpo. São homens e mulheres de todas as 

idades que vivenciam seus corpos e tais corpos produzem significados expressos 

pelo movimento, pela dança. Nesse contexto, a noção de corpo refere-se à 

intencionalidade do movimento e do gesto no sentido de mover-se no mundo, criar 

horizontes, alargar a experiência vivida. 

O corpo brincante na Ciranda é sensível, dançante e pulsante. Enfatiza-se, 

dessa maneira, nesses corpos cirandeiros, a verdade do corpo na estesia das 

relações afetivas, sociais, históricas e nas aventuras do imaginário da arte/dança. 

Corpos que se unem construindo histórias a cada instante, contadas e recontada 

pela via da experiência dançante. 

Compreender este corpo é se permitir vivenciar situações que possibilitem 

uma melhor condição, um mais querer, um melhor viver, um sentido para esse fazer 

dança que se dá a cada encontro da Ciranda e no entrelaçamento desses corpos 

quando dançam, situando o ser dançante de Ciranda como corpo encarnado, que 

provoque relações com o meio, consigo próprio e com o outro. 

O corpo que aqui tratamos, em sua primeira perspectiva, refere-se aos 

brincantes que moram na Ilha de Itamaracá e que foram os primeiros a dar vida ao 

fenômeno num formato mais genuíno, dançada à beira mar e nas comunidades 

vizinhas para celebrar a vida. Conforme Lia de Itamaracá foi se popularizando e 

ganhando visibilidade nacional, o fluxo de turistas e curiosos que procuravam 

vivenciar essa dança foi crescendo e esse público de turistas passou a fazer parte 
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do cenário da Praia de Jaguaribe na Ilha de Itamaracá-PE. Para esse lugar de 

encontro foi construído o „Espaço Cultural Estrela de Lia‟, na beira-mar, que 

funcionava como um bar que desenvolvia atividades culturais durante a semana, 

incluindo shows de mestres da cultura popular, sobretudo nos sábados à noite.  

Nessa conjuntura, falamos de corpos brincantes de várias partes do país e 

até mesmo do mundo, sendo este espaço um atrativo turístico que fazia parte da 

rota cultural Pernambucana. Com a extinção de suas atividades no ano de 2014, Lia 

de Itamaracá tem saído de sua terra com frequência para se apresentar em várias 

partes do país encontrando outros corpos cirandeiros nessas idas e vindas pelo 

Brasil a fora. Suas apresentações já aconteciam fora do seu estado, antes mesmo 

da extinção do „Espaço Cultural‟, a convite de Instituições e parcerias, mas hoje é a 

única opção encontrada pela artista e sua equipe para que o trabalho permaneça 

acontecendo. Nesse contexto, falar dos brincantes da Ciranda é trazer essas 

dimensões, esses espaços e a multiplicidade: dos nativos da Ilha, dos turistas, dos 

diversos públicos de suas apresentações, da própria cirandeira e do meu próprio 

corpo nessa experiência. 

Cumpre frisar que na Ciranda este corpo está apresentado em forma de 

dança própria de um povo, dos lugares mais diversos, que concentra no seu 

cotidiano suas melhores técnicas. 

Ao falar de técnicas nesta pesquisa, dialogamos com a concepção de Marcel 

Mauss (1974) em que o corpo é o resultado de uma construção simbólica e cultural 

de maneira que toda sociedade se utiliza de formas para marcar o corpo de seus 

indivíduos. Sob esse aspecto, é importante conhecer como os diferentes povos 

fazem usos de seus corpos. Na realidade, o fundamento básico é que o homem, 

sempre e em toda parte, soube fazer uso de seu corpo e com isso desenvolveu suas 

técnicas e suas representações. Dessa forma, a sociedade “fabrica”, em cada lugar 

e momento histórico, estereótipos e modelos de comportamento que se inscrevem 

no corpo, ou seja, técnicas corporais, compreendidas pelo autor como “[...] às 

maneiras pelas quais os homens de sociedade em sociedade, de uma forma 

tradicional, sabem servir-se de seus corpos” (MAUSS, 1974, p. 211). 

 Ao dançar a Ciranda, os brincantes trazem à cena suas técnicas sociais e 

culturais adquiridas pelo trabalho na praia para os nativos, das tarefas aceleradas do 

público dos grandes centros urbanos, da dona de casa, do estudante, que faz da 

festa na praça, na rua, nos teatros, uma coreografia de pura magia, expressando 
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que a verdadeira forma de ser dançarino é dançando a vida para alcançar um 

misterioso encanto e um bem viver, e da melhor forma descansar quando lhe chegar 

o morrer. 

Nesse sentido, Merleau-Ponty (1994) afirma: 

Não é o sujeito epistemológico que efetua a síntese, é o corpo; 
quando sai de sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios 
para um termo único de seu movimento, e quando, pelo fenômeno da 
sinergia, uma intenção única se concebe nele (MERLEAU-PONTY, 
1994, p. 312). 

A leitura em Merleau-Ponty sobre o corpo leva-nos a crer que há na Ciranda 

um corpo sensível, poroso, que dar-se a ver entre a carne do meu corpo, através do 

olhar, e a carne do mundo; que permite os desdobramentos do meu corpo e das 

coisas como imbricação no mundo. 

No bailado, as mãos do brincante revela sua textura de sensações, suas 

cores. A disposição, a força, a energia empregada, a vivacidade emanada no 

levantar de braços, tudo é cena do ato festivo; cena esta que, embora sendo por 

muitos observada, consegue diluir a presença do público, voltando-se a sua própria 

execução em seus corpos brincantes. 

E de que corpo estamos falando? 

Não caberá nessa investigação sanar todas as suas falas e saberes, mas 

propor uma maneira a mais de pensá-lo e exprimir as ideias que me são próprias em 

diálogo com pensadores de outros tempos e do tempo presente. 

O corpo aqui considerado, a partir da leitura que faço de Merleau-Ponty, é 

proposto como aquele que é nossa referência primeira no mundo. É ele que não só 

encontra a natureza em seu cotidiano, mas é a própria; ou seja, é composição e 

carne do mundo. 

O corpo humano, ao ser composto por elementos que constituem sua 

natureza, tem distintas essências e são elas que constituem seu aroma.  O aroma é 

o que exala, é o que significa a coisa, é o que marca, dá sentido e se faz vivo, 

vibrante, presente no espaço, no tempo, sendo também poroso e sensível. O corpo 

é esse odor capaz de ocupar, ainda que no silêncio, sua identidade dotada de 

singularidade em seu existir. Ele é e assim se faz quando se presentifica, 
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desenhando o espaço por ele ocupado e estabelecido. Nesse espaço criado pelo 

corpo que se é, tecem-se as experiências e por elas os saberes, o conhecimento, 

uma vez que “[...] tudo aquilo que sei no mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir 

de uma visão minha ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da 

ciência não poderiam dizer nada” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3). 

É em meio a essa afirmativa que consideramos para nossa reflexão, o corpo 

fenomenológico, por trazer as situações pelas quais ele passa como meio de 

construção de conhecimentos. Dessa forma, concordamos com Nóbrega (2010) ao 

afirmar que “[...] o corpo não é coisa, nem ideia, o corpo é movimento, gesto, 

linguagem, sensibilidade, desejo, historicidade e expressão criadora [...]” 

(NÓBREGA, 2010, p. 47), perspectiva essa que, embora admita o corpo-objeto, que 

o trata enquanto feixes mecânicos, corpo-objeto, se detendo muito mais a fatores 

biológicos estruturados do que a culturalidade impregnada que norteia esse existir, 

fortalecemos aqui a perspectiva de corpo-sujeito, por compreender as linhas de 

construção de sentidos tendo como ponto de partida a experiência. 

Medeiros (2011) refaz a trajetória a respeito de como demoramos a 

pesquisá-lo, os motivos que contribuíram com este retardamento e a partir de 

quando as áreas de conhecimento como anatomia, a filosofia, a religião, por 

exemplo, iniciaram suas investigações e suas explicações com conhecimentos 

geralmente voltados a fatores físicos, quase que desconsiderando os fatores 

culturais e sociais do indivíduo.  

Sendo a igreja o poder predominante, suas ideias relativas ao pecado 

entendendo ser o corpo essa via de cometê-lo, fez com que houvesse demora em 

desenvolver estudos que fundamentasse seu mapeamento interno, por se tratar de 

um objeto intocável, impuro, por isso, inexplorável.  No Renascimento, sobretudo em 

seu auge no século XVII, em sua estética baseada nos fenômenos de forma mais 

fiel possível, veio a abertura dos campos para possibilitar uma exploração 

anatômica, num período que marca inclusive, a cientificidade presente na Arte, 

dialogando com as ciências duras como a Matemática e a Física, por exemplo. 

Nesse contexto, Medeiros nos esclarece:  

O corpo humano no início do período renascentista, antes da nova 
ciência, era percebido como sendo uma entidade material, que 
ganhava vida e era nutrido por uma essência contida dentro dele, a 
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alma. Era muito difícil, ou podemos dizer, quase impossível, pensar 
no corpo como entidade única, pois a perspectiva dualista separava 
corpo e alma. A alma era a entidade do pensamento, o corpo, a da 
obediência. Estes viviam em eterno conflito, em nome do 
estabelecimento da superioridade (MEDEIROS, 2011, p. 142). 

O corpo dissecado trouxe vez a um corpo de conhecimento, que visualizou o 

desempenho de funções externas a partir do mapeamento sendo suas ações vistas 

como funcionamento biológico ou como o uso da razão, ficando cada vez mais 

distante do sujeito e suas relações no meio que vive. 

É nesse momento que a Fenomenologia passa a questionar os paradigmas 

referentes à condição do corpo no mundo e sua redução ao funcionamento 

mecânico, difundindo a ideia que o corpo não é um objeto, haja vista que este 

(objeto) ao se expor extingue as possibilidades de interpretação enquanto o ser que 

é, já que sua relação com passado, presente e futuro não trazem complexidade por 

serem inertes ao seu contexto expresso. 

Diferente do objeto, o corpo não pode ser concluído, tendo seus argumentos 

sempre renovados em sua poética de existir, por isso, seu entendimento não é 

limitado, tampouco simplificado, pois não nos é dado a conhecer toda sua natureza 

e implicações. Não o temos diante de nós; o somos e nele existimos. Nessa 

dimensão, o pensamento do filósofo Merleau-Ponty foi fundamental na criticidade da 

ciência clássica por contrapor-se a definição do corpo como um quebra-cabeça na 

qual cada parte específica exercia função determinada. 

No olhar fenomenológico merleaupontyano o corpo não é tratado apenas por 

comandos que são acionados em suas funções biológicas, de ajustes corretos, mas 

sim, que podem ser compreendidas por nossa relação com nós mesmo e os atos da 

experiência pessoal. Por isso, embora a fenomenologia não trate da dança 

especificamente, podemos apontar a movimentação vistas nas danças da tradição 

não como resultado do pensamento, já que o corpo é movimento e coexiste sem 

necessidade de um planejamento, mas numa relação que é tecida pelo corpo vivo 

que ao lançar-se no mundo, se significa de sentidos.   

Por isso, ao presenciar essa dança em diversos lugares, vemos que o 

aprender para tal perpetuação não requer uma aprendizagem formal, como vemos 

em técnicas de danças como Ballet, Tango e outras, mas num mover-se que 

acontece por significar o feito a uma forma de existir, sendo o corpo o instrumento 
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da consolidação da movimentação, pois “[...] um movimento é apreendido quando o 

corpo compreendeu, quando ele incorporou a seu mundo, e mover as coisas é, visar 

às coisas através dele” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 65). E é no corpo vivo que a 

dança da tradição é compreendida. 

Não pretendemos nem poderíamos descartar a Anatomia como forma de 

conhecimento do corpo, até porque a consideramos uma prática que apresentou 

avanços para os estudos relativos ao corpo, mas, ao trazer o corpo fenomenológico, 

a ideia é alargar seus objetivos e considerá-lo de forma amplificada levando em 

consideração seu contexto, suas práticas e suas relações. 

Assim, o corpo se apresenta como elemento da natureza e sendo ele 

também carne do mundo, ambos se entrelaçam, exalando como parte dessa 

natureza sua animalidade, também encontrada nos outros seres, que vivem em uma 

constante busca pelo equilíbrio com o ambiente, uma vez que nos distanciamos 

dessa natureza nos fazeres contemporâneos e suas urgências expressas por 

demandas infindáveis, comprometedoras e que ocasionam o apartamento 

progressivo das essências da nossa natureza (NÓBREGA, 2010). 

Dessa forma, a nossa escrita no mundo com o corpo vai se dando a partir de 

escolhas, comportamentos, fazeres, conexões, sensações, emoções, pensamentos, 

e a medida que vamos lhe dando com essas sensações é que nos presentificamos, 

nos tornamos humanos: dançamos! Não conseguiríamos seccionar, recortar, dividir 

ou fraccionar esses elementos associados, pois o corpo somos nós e estamos em 

tudo; nós e o outro. Um „eu‟ plural e singular simultaneamente, situado no tempo e 

no espaço. Isso se configura num „eu‟ individual e um „eu‟ coletivo, por entendermos 

que o singular se completa na pluralidade do corpo que dança, do “[...] ser que 

revela algo ao mesmo tempo se revela, e de modo recursivo, cada um são muitos 

outros, embora não fossem estes muitos outros se não fosse ele próprio” (ALVES, 

2006, p. 16). Dessa forma, somos capazes de vivenciar experiências do outro pela 

nossa percepção, não sendo esta compreendida enquanto a consciência do corpo, 

mas enquanto sensação primeira do corpo em relação ao mundo e as coisas do 

mundo. 

Assim, percepção é o ato de significação das coisas percebidas não pela 

provocação de estímulos, mas pelo organismo, que envolve o sensório e o motor 

como unidades que significam, refletindo o comportamento do nosso corpo diante 
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das coisas que o cercam, sendo, portanto, um acontecimento da nossa existência no 

mundo.  

O corpo é esse emaranhado de sensações, emoções, porosidades, 

sensibilidades; tudo se refere a suas dimensões, desde áreas de livre acesso a 

lugares escuros e sombrios, zonas que não se desvelam, mas ele é capaz de sentir 

diferentes sensações como frio e calor, chorar de saudade ou gerar desprezo, rir, 

emocionar-se, gerar conflitos e resolvê-los, ser vivo e ocultar-se quando necessário 

estando sempre aberto a novas significações. É posto como obra de arte, sempre 

disponível a novas leituras que passam pelo olhar atento, ou não, do observador que 

nela se propõe a ler. 

O corpo que dança tece sua escrita. Ele comunica pelos gestos, expressões, 

músicas, movimentação. Ele expressa o indizível, o cultural, o simbólico, a 

representação e, sobretudo, a si próprio.  

Ao transcender o já „dito‟, o corpo assume uma poética que pode ser vista e 

silenciosa ao mesmo tempo, uma vez que diria não ser possível conhecer todas as 

áreas do corpo por não alcançarmos o silêncio nele impregnado. Nóbrega (2010) 

reforça essa ideia ao tratar do corpo como sujeito encarnado que está em constante 

metamorfose e é possuidor de segredos; matéria do irrefletido por isso mostra-se ao 

mesmo tempo que se esconde.  

Nas danças da tradição, o corpo se apresenta como o excesso da fala da 

experiência de seus participantes, revelando a poesia da sua comunidade, do seu 

lugar e fazendo-o existir enquanto linguagem, não apenas como matéria. Ele é o que 

ele diz. Essa linguagem vai se colocando de forma inesgotável por ser renovada a 

cada nova/antiga dança e movimentação. O corpo de agora não será o mesmo de 

amanhã, portanto, será vivaz ou não, mais festivo ou menos, e consequentemente a 

dança que nele se apresenta. 

Entrar na roda da Ciranda faz parte de uma escolha que acontece porque, 

ao ecoar em sua corporeidade, o corpo tratou dela ocupar-se, já que este se atinge 

e se envolve em torno das coisas que o tocam. Assim, encontrando-se encantado, 

convencido, o corpo dá-se à poética do mundo em forma de movimentos, que são 

expressos se dando a ver, sem, no entanto, ter tal finalidade como primeira. 

Em dança, o corpo tratará de cifrar o pensamento substituindo-o por uma 

deslocação no espaço subsumindo-se no contexto implantado. 
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Alves (2006) nos auxilia nessa reflexão ao nos apontar a compreensão de 

que 

[...] o que se manifesta no dançar advém de outras corporeidades e 
de outros espaço/tempos que formam a história individualcoletiva do 
ser que dança. Portanto, é justamente por entendermos o corpo 
como espaço, no qual são registradas as vivências 
individuaiscoletivas; o habitus como sendo o que permite a 
passagem e a atualização desses registros entre as gerações e a 
corporeidade como a expressão das vivências registradas, que 
objetivamos tecer/percorrer uma rede de saberes étnico-culturais 
buscando compreender a incorporação, a perpetuação, a renovação 
e a expressão de saberes no contexto de danças afro-brasileiras 
(ALVES, 2006, p. 32). 

Ao tratar das danças afro-brasileiras em sua pesquisa de doutorado, Alves 

(2006) reforça o que acreditamos ser característica relacionada às danças da 

tradição; esse corpo visto como espaço que é estabelecido na convivência 

compartilhada que, na ação, atualiza a tradição fazendo-a contemporânea em seu 

existir. 

É uma fala corporal, em que o sujeito experiência inúmeras possibilidades. 

Tudo que nele está corporificado torna-se composição da sua fala no mundo. A sua 

géstica, sua expressão vocal, seu silêncio, sua movimentação, sua pausa, o que se 

toca e o que pelo corpo é tocado. Tudo incorpora a linguagem desse corpo. Nesse 

sentido, acreditamos que a Ciranda dialoga com essas reflexões pelas 

possibilidades vivenciadas pelos brincantes em sua expressão, em seu canto, em 

sua pausa, naquilo que comunica e toca o mundo. 

O corpo também é ocupado por zonas de silêncio. Encobertos de ações 

cotidianas, do pensamento multifocal e das vontades, vamos vivendo cada vez 

mais apartados da nossa natureza e de nos relacionarmos com ela, deixando a 

nossa percepção rasa e superficial diante do mundo que estamos e somos. 

Silenciamos zonas em nós; não as oportunizamos. 

Nóbrega (2005) nos esclarece a respeito desse corpo que somos e sobre 

sua liberdade e aprisionamento, pois 
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Ora o nosso corpo é aprisionado, ora liberado. O corpo fala e sua 
fala diz-nos de nós mesmos, mas não ouvimos, não 
compreendemos. Talvez porque só entendemos a linguagem lógica, 
racional, dos conceitos abstratos, que falam ao geral, mas não nos 
diz muito. Aprisionados à tradição dualista, não nos percebemos 
como seres corporais. A nossa essência, a essência humana, ainda 
é guiada pelo cogito cartesiano do “eu pensante”, como se fôssemos 
todos zumbis inteligentes a vagar pelo mundo (NÓBREGA, 2005, p. 
82). 

Os instantes de percepção são momentos fugazes que requer um 

despojamento corporal total, perceptível ao mundo e as coisas do mundo; são 

momentos de integridade com a natureza, de conexão, de sentir e perceber a 

vibração do corpo; quando conseguimos esse mergulho, alcançamos um estado de 

plenitude. Isso nos faz retomar a concepção de que somos uma relação, um 

organismo que funciona harmoniosamente, que se completa com o olhar do outro e 

não apenas uma soma de partes, como refletimos neste capítulo o conceito de 

corpo fenomenológico merleaupontyano em contrapartida ao conceito de corpo 

cartesiano.  

 Somos seres tão integrados que são indissociáveis as emoções, as 

afetações psicológicas, as necessidades físicas como todo nosso corpo. Nosso 

tônus muscular, por exemplo, relaciona-se diretamente com nosso estado 

emocional, refletindo seu estado e seus „nois‟, no caso de situações de tensão.  

Mas para desenvolvermos a compreensão da linguagem do corpo, a escuta 

sensível precisa estar aberta e afinada, pois 

O sensível coloca experiência perceptiva como campo de 
possibilidades para o conhecimento, investido de plasticidade e 
beleza de formas, cores e sons. O corpo e o conhecimento sensível 
compreendidos como obra-de-arte, aberta e inacabada, horizontes 
abertos pela percepção do ser humano em movimento (NÓBREGA, 
2005, p. 85.) 

E nesse instante de escuta, compreensão do corpo, de brevidade, em 

plenitude, em conexão, o corpo brincante se submete a um estado pleno 

extasiante. A Ciranda vem provocar, pelos sons, por suas cores, em sua forma, na 
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energia que circula nos corpos participantes, essa sensação, essa estesia, essa 

percepção que leva ao conhecimento pelo sensível que está em nós. 

Neste universo da cultura brasileira encontramos as mais diversas 

manifestações culturais em que é comum a prática de brincadeiras cantadas, 

parlendas, acalantos, sendo os traços dessas vivências diferentes de acordo com a 

comunidade na qual o sujeito está inserido e, consequentemente, de sua cultura. 

Esses fazeres nos acompanham no universo cotidiano ao vê-los feitos e refeitos 

fazendo parte do contexto social dos povos numa realização informal e que parece 

chegar naturalmente aos corpos dos sujeitos que nelas se envolvem. São indivíduos 

que se integram nessas manifestações não sabendo dizer, ao certo, uma regra para 

ter aprendido ou um início desse percurso, mas de um corpo que aprendeu fazendo, 

como se partisse inicialmente de uma reprodução que vai, ao longo do seu existir, 

encontrando o significado do feito e o ressignificando de sentido, singularidade e 

identidade. Na vivência dessas manifestações populares é gerado, alimentado um 

sentimento de pertença a seu povo, suas raízes, seu contexto e a corporeidade 

investida nessas vivências, sacralizam esse sentimento de alguma forma. Enquanto 

dança, o sujeito manifesta sentimentos mais profundos se sentindo mais brasileiro, 

mais pernambucano, mais baiano, mais vivo! 

Na produção de cultura enquanto teia de significados, as danças da tradição 

são marcas fortes na cultura nordestina brasileira e que estão presentes nas mais 

diversas cidades, vilarejos, praias, comunidades e até mesmo nos centros urbanos 

dessa região. Essas danças/folguedos são elementos de identidades culturais que 

trazem particularidades tanto da comunidade em que se insere quanto dos 

dançadores. Assim, as danças, ainda que com nomes semelhantes, são 

caracterizadas com particularidades dependendo do lugar em que é executado, 

podendo sofrer variações de uma cidade, comunidade para outra. 

É possível considerar que os folguedos, no sentido de apresentação em que 

o indivíduo assume papeis a serem representados (CASCUDO, 2001), oferecem 

uma educação que marca o sujeito e seu corpo por fazer com que este sinta em sua 

carne, em seu campo sensível, a essência do fenômeno vivido por ser 

experimentado na totalidade do corpo, fortalecendo em sua corporeidade uma 

experiência que se torna uma memória corporal, frequentemente revisitada pelo 

sujeito que vai construindo um corpo brincante, cada vez mais marcado dessas 
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sensações tornando-se, ele, a própria manifestação encarnada. O fenômeno é ele, é 

seu corpo, sua expressão, seu coro em alta voz, seu cansaço, sua energia. 

Ao considerar as Danças da Tradição, Vieira (2012) fala destas danças 

enquanto folguedo popular porque “[...] nele seus participantes engajam sua vida 

pessoal, sua cultura e suas influências, revelando seu modo de ser e de 

compreender que são interiorizados pelos brincantes” (VIEIRA, 2012, p. 12). Assim, 

é possível compreender a implicação desse sujeito que ultrapassa sua experiência e 

compromete seu corpo nas dimensões artísticas, estéticas e festivas. Acreditamos 

que tal implicação é também encontrada nos dançadores da dança da Ciranda que 

submetem sua corporeidade integrando-se a tantos outros corpos investidos nessa 

dança coletiva. 

Nos inserimos no universo das Cirandas e dos seus brincantes partindo de 

inquietações que nos apontam pensares sobre o corpo brincante não como algo 

definido e encerrado, mas enquanto reflexões acerca desse corpo. Nesse estudo 

elas são pautadas como campos de significações e significados que se imbricam 

nos corpos brincantes dos dançadores da Ciranda. 
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Ô Cirandê, ô Cirandê oh ah 

 
 

 
Imagem 11 – Lia de Itamaracá em apresentação artística. Fonte: Acervo da artista, 2010. 

 

 

 
 

 

“Pra se dançar Ciranda 

Juntamos mão com mão...” 
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CIRANDANDO COM LIA 
 

 
 
A Ciranda é uma inteiração com as outras pessoas 
que lhe cercam. Naquele momento em que eu dou 
as mãos a pessoas que eu nem conheço eu estou 

feliz e o mundo devia ser uma Ciranda dessa. 
 

(S. Silvestre, 59 anos, brincante cirandeiro) 
 

 

Quando eu vi as mãos se juntando espontaneamente e o povo saindo do 

lugar pra dançar, foi aí que eu senti de verdade o que era a força do Cirandar. Trata-

se de uma disponibilidade e de um desejo de pertencer ao grupo. Ser cirandeiro é 

responder com o corpo a condução da voz da Mestra: Lia, tu nos seduzistes! 

 
 

Minha ciranda não é minha só 
Ela é de todos nós 
Ela é de todos nós 

 
A melodia principal quem 

Guia é a primeira voz 
É a primeira voz 

 
Pra se dançar Ciranda 

Juntamos mão com mão 
Formando uma roda 

Cantando uma canção 
 

(Minha Ciranda – Lia de Itamaracá) 
 

 
As Danças da tradição em seu universo de compreensão são fazeres que se 

configuram com vários elementos que fazem a expressão ter sentido e acontecer. 

Podemos então dizer, dentro da estética contemporânea, que sua configuração é 

híbrida por se compor de elementos que se vinculam, se imbricam em prol da 

manifestação, conforme nos explica Monteiro (2011): 
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[...] a dança popular não pode ser apreciada separada da música, do 
poema, da linguagem cênica, do conjunto dos aspectos 
espetaculares da festa, na qual ela se insere. O conteúdo motor da 
movimentação dos bailarinos está profundamente integrado a um 
todo artístico maior e, por isso, não se separa a compreensão de 
passos, coreografia e arte corporal do improviso poético, do canto e 
da percussão. São manifestações de dança que articulam várias 
linguagens e exigem do artista qualidades múltiplas, polivalência de 
bailarino, ator, músico (MONTEIRO, 2011, p. 44-45). 

Assim, o brincante de Ciranda tal como a Mestre Lia de Itamaracá e seus 

músicos estão imersos nessa composição toda de elementos que unidos a suas 

referências pessoais e sensações do momento, articulam novas impressões ao 

fenômeno assim como concepções artísticas e estéticas. Nas rodas é observável 

que uns dançam com mais força, outros com mais leveza, uns cantam com mais 

vigor, outros nem cantam, alguns puxam coreografias, já outros seguem a forma 

mais padrão e essa polivalência vai se tecendo na manifestação que é híbrida, 

plural, assim como os sujeitos dela participantes.  

Enquanto dançava nas rodas, eu sentia como brincante, “uma emoção real” 

que não está preocupada em tentar entender a mensagem ou a intenção do artista, 

mas de entregar-se às dimensões e sensações da obra em seu valor emocional 

peculiar e de viver aquele exato momento. Langer (1980) esclarece que essa 

interação e valor emocional que lemos e sentimos ao deparar-se com a obra tem 

sido chamada de “emoção estética”, embora a autora prefira evitar o termo, mas 

acredito que em nosso trabalho o termo contemple o que sentimos quando 

dançamos a Ciranda. 

A “emoção estética” não está dada na obra por seu artista, mas é 

exatamente o que “[...] pertence à pessoa que a percebe” (LANGER, 1980, p. 410) e 

esse pertencimento de sensações chega nos brincantes de formas diferentes e 

singulares. Cada um prova daquela dança e os sabores são alternados por sua 

percepção, sua sensibilidade e pelo valor estabelecido com a brincadeira. 

Nos respaldamos ainda na autora para reforçar nosso entendimento a cerca 

do que é artístico como sendo uma criação de formas simbólicas do sentimento 

humano. Criação esta que se diferencia do que é próprio do cotidiano. Nesse 

sentido, compreendemos a Ciranda como um fenômeno que alcança o campo das 

sensações individuais no mesmo instante que se dá na dinâmica de um fazer 
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coletivo que extrapola seu sentido comunitário e corriqueiro e se estabelece no 

campo espetacular da cena contemporânea. 

Desde 2007 tive a oportunidade de brincar Ciranda. Foi quando se deu meus 

primeiros contatos com o fenômeno. Para esta pesquisa, foi necessário ampliar as 

vivências e alternar os pontos de percepção para procurar fazer leituras com olhares 

diversificados. Nesse sentido, foram escolhidos alguns momentos específicos para 

tecer considerações sobre essa manifestação cultural; entretanto, tivemos mais 

momentos com a cirandeira Lia de Itamaracá, com sua equipe e dançando nas 

rodas de Ciranda, o que possibilitou trazer uma leitura a partir do meu mundo vivido, 

da cirandeira e dos brincantes. 

Um desses momentos aconteceu aos cinco dias do mês de Novembro do 

ano de 2014 em que participamos de uma roda de Ciranda na qual Lia realizou uma 

participação no show do cantor, compositor e instrumentista Carlos Zens, no Teatro 

Riachuelo em Natal-RN, conforme nos convidava o cartaz:  

 

Imagem 12 – Cartaz de show do Projeto MúsicaNoAr 

 

Fonte: www.teatroriachuelo.com.br, 2014. 

 

A ligação de Carlos Zens com Lia já perpassa anos afora. O artista é amigo 

e admirador da cirandeira e da sua marca de expressão cultural. São vários os 

shows em que dividem o palco e botam o povo para cirandar. A flauta de Carlos 

Zens, instrumento principal de trabalho do músico, também ela dança, circula no ar e 

sublimiza ainda mais os arranjos ensaiados. 

http://www.teatroriachuelo.com.br/
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Na ocasião possibilitada pelo Projeto Música NO AR16, que teve como 

convidado Potiguar o músico Carlos Zens, não foi diferente. O artista além de nos 

encantar com sua obra poética musical, fez do Teatro Riachuelo, palco de 

apresentações memoráveis e notáveis da cidade do Natal-RN, um show compatível 

ao local, não deixando a desejar em sua jornada que foi ainda mais abrilhantada 

com as participações de Danilo Caymmi17 e Lia de Itamaracá. 

Durante a apresentação de Carlos Zens, tivemos atenta uma plateia que 

respirava as notas que saíam tão prontamente dedilhadas em sua flauta transversal. 

Foi assim durante boa parte do show. Em seguida, Lia cantou com o artista uma 

canção romântica e emocionante que se denomina “Moreno Dengoso” mostrando 

um pouco da sua versatilidade musical e nos surpreendendo em sua entrada. 

 

Imagem 13 – Lia de Itamaracá e Carlos Zens no Teatro Riachuelo 

 

Fonte: Acervo da artista, 2015.  

 

Transcorrido mais uma parte da apresentação de Carlos Zens, Lia faz sua 

segunda entrada entoando suas conhecidas Cirandas. O público que até então se 

encontrava em apreciação ao belo espetáculo começou a se mobilizar e aos poucos 

as pessoas íam se levantando, se olhando, dando-se as mãos. A roda de Ciranda foi 

                                                           

16
 Projeto Música NO AR visa promover a música autoral do Rio Grande do Norte, por meio de 

encontros entre artistas locais e artistas de renome nacional. 

17
 Danilo Candido Tostes Caymmi é natural do Rio de Janeiro, nascido em 7 de Março de 1948.É  

músico, cantor, compositor e arranjador brasileiro. É Filho de Dorival Caymmi e Stella Maris, e irmão 
de Dori e Nana Caymmi. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arranjador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dorival_Caymmi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dori_Caymmi
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iniciando um pouco tímida ao redor das poltronas do Teatro Riachuelo  em sua parte 

central e aos poucos foi sendo incorporada de mais e mais brincantes, formando 

uma linda cena para quem assistia e uma experiência vibrante para os que estavam 

inseridos nela. À direita do palco também se formou uma roda menor. Os que não se 

levantaram, também pareciam envolvidos com a cena que viam, sentiam e ouviam 

na homenagem feita pelo músico à Lia: 

 
 

 O verde-mar é o verde-louro 
Atravessei numa canoa 

Bem devagar, vou na praia do Sossego 
Dançar Ciranda 

Pé descalços lá na praia 
Pegar siri e jereré 

Jaguaribe, noite cheia de estrelas[...] 
 

Ah! Eu vou dançar 
Dançar Ciranda em Itamaracá 

 
(Ciranda do Sossego – Carlos Zens) 

 

 

Emocionante! Observei a formação da roda que ia aumentando conforme a 

investida do músico, ganhando uma dimensão que além de grande, era plena, 

bonita, feliz; e ao entrar nela, participando com adolescentes, idosos, homens, 

mulheres, num espaço que esteticamente não parecesse convidativo para tal 

celebração, pude me deparar com o inesperado enquanto proposição do fenômeno 

que geralmente acontece em praças, ruas, pátios ou mesmo em teatros organizados 

previamente para receber as apresentações da cirandeira. Sim: o Teatro Riachuelo 

tornara-se terreiro popular.  

Sabendo que Lia faria apenas uma participação no evento e, portanto, não 

sendo a cirandeira a artista principal do show, foi marcante perceber a 

transformação que sua presença trouxe ao lugar, modificando a estrutura proposta 

de um show apreciativo para participativo. Foi contagiante observar que os 

adolescentes que se encontravam na plateia pareciam já aguardar por aquele 

momento. Pareceu-me fácil a leitura sonora, como se fosse algo próximo a suas 

referências, já que a maioria deles fazem parte do Projeto Conexão Felipe 
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Camarão18 que realiza um trabalho em que uma de suas vertentes são os Folguedos 

e Danças Populares, o que pressupõe o contato prévio com as Cirandas. 

O espaço celebrativo foi ressignificado pelo corpo, pela dança, pelos 

brincantes que o reconstruíram, que redesenharam a estrutura para melhor brincar.  

Para Merleau-Ponty (1999) o espaço é para o corpo um espaço vivido e este 

corpo torna-se espacialidade fazendo-se por ele mesmo fonte de espaço porque 

nossa corporeidade se presentifica nesse espaço vivido pela experiência de estar já 

presente no mundo percebido porque a experiência do corpo próprio nos ensinou a 

enraizar o espaço na existência. Aos olhos de Merleau-Ponty (1999) “[...] o espaço 

não é o ambiente (real ou lógico) em que se dispõem as coisas, mas o meio pelo 

qual a posição das coisas torna-se possível” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 328) e 

nessa perspectiva reconhecemos na vivência dessa dança essas possibilidades que 

são, de fato, plásticas e alteradas nos lugares que vai se inserindo e modificando a 

paisagem, o desenho e a disposição do lugar em que acontece. 

Logo o espaço na Ciranda, em minha percepção, é sempre habitado pelo 

corpo da artista intérprete, dos brincantes que o preenche com sua dança, com seu 

movimento tendo em vista que esse corpo dançante é presença nesse espaço 

vivido. 

Embora se tenha observado nesta apresentação, assim como também em 

outras, que alguns brincantes não entrassem na roda, vários se levantavam para dar 

seus passos ritmados pelos corredores do Teatro. Entendemos que essa é também 

uma maneira coparticipativa de estar na roda.  Esta coparticipação acontece nas 

apresentações da artista pelos vários lugares que passa e é entendido por nós como 

uma categoria dentre os brincantes que aqui chamaremos de: participantes, aqueles 

que integram a roda ativamente; os observadores que não entram e apreciam o 

desenvolvimento dos brincantes e os coparticipantes que embora não se insiram no 

círculo ficam espalhados no espaço dançando e observando o círculo de 

cirandeiros. 

Os observadores e os coparticipantes têm em sua relação com a dança um 

modo de agir no fenômeno e essa relação de alternância do lugar, altera também a 

                                                           

18
 O Projeto Conexão Felipe Camarão é desenvolvido pela ONG Companhia Terramar, em Natal-RN, 

desde 2002 na zona Oeste da capital no Bairro de Felipe Camarão, coordenado por Vera Santana. 
Seu objetivo é promover espaços para discussão, reflexão, conhecimento e valorização da cultura 
local atuando com quatro polos principais: Tradição, Moda, Música e Comunicação. 
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percepção por estar ligada ao lugar pelo qual se olha. É uma conexão entre sujeito, 

espaço e percepção; portanto, eles coexistem no ato de olhar e realizá-lo já é ser 

ativo ao contexto, já é mostrar-se interessado, já é dedicar-lhe atenção numa pausa 

de ação cotidiana, para voltar-se à cena. Portanto, eles são também parte da dança. 

Após os primeiros contatos estabelecidos com a cirandeira e sua equipe de 

produção, tornou-se acessível nossa entrada e permanência em lugares até mesmo 

mais restritos, como o camarim da artista, que nos recebeu simpaticamente por 

intermédio de seu produtor Beto Hess nesta ocasião e em outras. 

 

 

Imagem 14 – Lia de Itamaracá e a pesquisadora no Teatro Riachuelo 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2014. 

 

 

Tem se tornado cada vez mais comum a volatilidade das apresentações de 

Lia de Itamaracá pelo Brasil. Desde o dia em que o „Espaço Cultural Estrela de Lia‟ 

foi desativado em razão do desmoronamento ocorrido em Janeiro de 2014, 

conforme citamos anteriormente, que não ocorreram apresentações na Praia de 

Jaguaribe, sua terra natal. Há relatos de moradores de que ainda quando o „Espaço‟ 

estava ativo a produção da artista já tinha outras preocupações, como por exemplo, 
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em sua turnê no exterior pela Alemanha e França, o que dificultava um investimento 

mais efetivo na manutenção e apresentações de Lia na Praia de Jaguaribe.  

Durante o período da pesquisa não foi possível vivenciar nenhuma Ciranda 

na Ilha de Itamaracá-PE, embora tenhamos frequentado o local para conversas com 

a cirandeira e brincantes locais que contribuíram com seus depoimentos a respeito 

de suas experiências.  

A brincadeira da Ciranda como um conjunto complexo de experiências vem 

se distanciado do seu berço nessa conjuntura que observamos, e passado por 

transformações. Ela vem sendo reelaborada nos lugares por onde é dançada e, a 

partir do relato dos brincantes da Praia de Jaguaribe, vemos que a dança tem se 

desenhado com outras formas, outros contornos e isso foi aparecendo nas falas 

deles de como se dava a movimentação do lugar que para eles era o genuíno, o 

característico, o padrão. Num olhar apressado, poderíamos pensar que uma roda de 

Ciranda era roda em qualquer lugar; ao estabelecer um diálogo com Ednilson 

Ferreira da Silva Júnior, 30 anos, Gestor Ambiental, que participou ativamente das 

rodas desde o final de sua adolescência, ele começou a nos apontar essa impressão 

a cerca das modificações que estão acontecendo no fenômeno artístico: 

[...] no Estrela Cultural que ali como tem a roda mesmo de Lia de 
Itamaracá tem uma energia mística ali, que é diferente de qualquer 
lugar do país. Eu dancei Ciranda em Natal, em Recife, em vários 
cantos, no SESC, mas „na Ilha é na Ilha‟. Inclusive até o próprio 
músico dela que é o trompetista que toca trompete, ele falava que 
tocar na Ilha de Itamaracá é diferente pela energia que o povo 
mesmo mandava quando ía pra lá. Quando começava era todo 
mundo alegre, satisfeito, feliz, aquela coisa assim...todo mundo 
ansioso. Se acaba a Ciranda já todo mundo com as pernas doendo, 
se acabando, todo mundo, menino chorando, perdendo a mãe 
(risos), bolso sujo de areia... mas realmente, dançar Ciranda na Ilha 
de Itamaracá, no ponto cultural de Lia é uma experiência, assim, 

única! (EDNILSON JÚNIOR, entrevista, 2014). 

Começamos aí a nos interessar na expressão „na Ilha é na Ilha‟ e nos 

interessar também por essa „casa‟ que parecia um ambiente tão familiar em que o 

entrevistado fala saudosamente e rir ao lembrar-se dos filhos que perdiam as suas 

mães, transparecendo não uma preocupação, mas apenas um fato que por estar em 
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ambiente familiar é como se estivesse sempre resolvido não passando de um breve 

choro da criança, afinal se estava na Ilha. 

Esse lugar de energia mística, conforme a fala do brincante, também é palco 

de uma expressão primeira da Ciranda. Ao falar sobre a movimentação dos 

participantes, Ednilson Júnior nos explica que: 

Lá o pessoal dança a Ciranda mais simplificado porque a maioria das 
pessoas que vão lá são mais pescadores ou o povo da Ilha mesmo 
que já vem com uma jornada de trabalho já muito cansado aí vai pralí 
pra um momento de diversão mesmo; mas..é... a dança da Ciranda é 
normal (EDNILSON JÚNIOR, entrevista, 2014).  

Pessoas que saem das suas lidas cotidianas para encontrar-se, para dançar 

juntos a tantos outros numa troca sinergética, dando a ver na simplicidade do 

movimento a simplicidade de suas próprias vidas, fazendo desse espaço um terreiro 

de reunião dançante em que ninguém precisa ser um outro que dança, mas ser si 

mesmo. A partir dessa constatação, fomos entendendo cada vez mais o que 

Ednilson Júnior tentava explicar a partir da sua experiência ao dizer que já viu, por 

exemplo, em Recife, no mercado, a Ciranda totalmente diferente, com uns passos 

mais diferentes, aquele negócio da onda e tudo. Para Ednilson, essa Ciranda se 

distancia do que ele classifica como „normal‟.  De suas vivências na Ilha percebe-se 

um aconchego que está presente em sua fala, carinhosa e saudosa, pois hoje, nas 

apresentações recentes da Ciranda nas quais participou, foi esse pedacinho do 

„Espaço Cultural Estrela de Lia‟ que ele procurou buscar e só encontrou 

parcialmente. O corpo foi marcado e isso é irreversível, por isso, dançar Ciranda „na 

ilha é na Ilha‟.   

Foi a partir daí que fomos revisitar a entrevista feita com a Cirandeira Lia de 

Itamaracá e visualizar que em sua fala ela já faz menção as alterações que vem 

observando na movimentação das rodas por onde tem passado e refletimos na 

perspectiva de que na ausência da vivência da manifestação em seu lugar primeiro, 

a Ilha de Itamaracá, o padrão vai se tornando os novos espaços que a roda vai se 

inserindo e o „normal‟ vai, aos poucos, passando a ser as outras formas, já que os 

propagadores do fenômeno passa a ser as pessoas desses outros lugares que Lia 
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vai se apresentando e não mais o povo que dançava na comunidade da Praia de 

Jaguaribe.  

Um exemplo que podemos citar a respeito das transformações na 

movimentação é que na Ciranda em Jaguaribe dançamos com o pé esquerdo 

marcando enquanto a roda gira para a direita. Em outros lugares, esses aspectos 

nem sempre são executados, pois por vezes a roda gira para a esquerda e os pés 

alternam a marcação saindo da sua concepção primeira, repetida sempre pelos 

brincantes da Ilha conforme esclarece Beto Hees, produtor da artista: “O importante 

da Ciranda é marcar o pé esquerdo na hora do surdo. „Tan tan tan tan tan dan dan 

dan dan‟ é quatro!”. 

Alterações como essa citada acima reforçam nossa reflexão a cerca de que 

se há fortaleza, por quanto tempo perdurará, o fazer que não retorna a sua casa 

para beber da fonte. Não me refiro à moradia, pois de lá Lia de Itamaracá não se 

aparta, mas me refiro ao fenômeno e as vivências partindo da sua essência criadora, 

a beira mar da Ilha.  

A cantora Edlene Assis, 32 anos, também nos trouxe em nossa conversa 

sua percepção sobre as Cirandas de Lia. Ela vivenciou seis meses diretamente com 

a Cirandeira no „Espaço Cultural Estrela de Lia‟ onde trabalhou e muitas vezes 

cirandou como brincante que tem grande admiração e respeito por Lia e sua 

produção artístico cultural: “Eu vejo que é uma cultura viva, né?!  Eu acho que são 

poucos que tem a nobreza que ela tem, que consegue transmitir com tanta 

simplicidade e ao mesmo tempo com tanta força a Ciranda praieira, né?”.  

Edlene nos conta sobre o que sente ao estar na roda e como se sente 

convidada a dançar: 

A sensação, primeiro que é uma coisa muito envolvente. Aquela 
batida daquele surdo, ali, aquela marcação, o tempo todo marcando. 
Aí você entra naquela roda, daqui a pouco tem outra roda, quando 
você vê tá se formando outra roda fora de você, aí você vê uma roda 
dentro da outra roda, é tão bonito de se vê fora como é lindo de 
participar. É incrível. É muito bom. É contagiante demais. Quando 
você vê você já tá na roda. Você num tem, você num para pra 
pensar, pra pegar na mão. Eu, pelo menos, não conhecia ninguém 
na Ilha (de Itamaracá). [...] Mas quando ía dançar, juntava todo 
mundo, juntava turista com pescador, com dono de casa, com 
criança, com velho, com todo mundo, negro, branco, índio, o que 
aparecesse por lá; se aparecesse ET ía dançar Ciranda também. 
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Você não observa o lado.  Simplesmente você pega na mão e vai, 
vai dançando (EDLENE ASSIS, entrevista, 2015).  

 Os instrumentos utilizados na musicalidade são elementos bem fortes para 

estimular os participantes que assim como Edlene Assis, são envolvidos e entram na 

roda tomados pelo sentimento agregador proposto por ela. Os instrumentos de 

sopro e os efeitos da percussão chamam atenção e mesmo quem está externo à 

roda muitas vezes está se movendo em pequenos grupos e duplas ou mesmo 

sozinho, os coparticipantes. O “vê de fora” dito pela entrevistada é concebido por 

nós também como um estado de afetação pelo fenômeno. O corpo sente, move-se, 

integra a atmosfera do lugar e também se faz Ciranda, não em roda, mas em outras 

linhas. 

A não observação dos participantes que estão ao seu lado no círculo vai 

acontecendo naturalmente. Nas rodas que dancei percebia que os brincantes até 

iniciavam perto de seus conhecidos, quando tinham conhecidos, mas que à medida 

que outros se inseriam no círculo isso ía sendo diluído e de repente você já estava 

de mãos dadas a pessoas que não conhecia e compartilhando com elas a alegria de 

dançar e festejar. Elas coexistem na sua sensação, pois o dançar delas constroem 

junto a você e a tantos outros, o todo da Ciranda. 

Concordando com Lia e Ednilson Júnior, embora as conversas tenham sido 

feitas em momentos distintos, Edlene também descreve uma certa alteração na 

movimentação que acontece nas apresentações da Cirandeira ao observar a relação 

dos brincantes e dos passos reelaborados durante as vivências, afirmando também 

com saudosismo de suas experiências na Ilha ao se referir em sua fala 

[...] sobre aquela Ciranda mesmo de praia que você tá lá com 
aqueles pescadores. É um pouco diferente, sabe? do que eu vejo. Eu 
já dancei Ciranda lá (Ilha de Itamaracá) e já dancei Ciranda em 
Natal. É um pouco diferente, né? Lá tem aquela marcação mais 
grudadinho assim (faz a géstica). Tem gente que pega, num pega só 
na mão assim, pega mesmo grudadinho pra fechar um pouco mais a 
roda, sabe? Então você vai dançando meio assim a Ciranda (repete 
a géstica de abraço lateral que acontecia na Ilha). Aqui não, eu vejo 
muita invenção de passo. Não precisava não, não precisava não que 
a Ciranda é simples. Ela é bonita por ser simples (EDLENE ASSIS, 
entrevista, 2015).  
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Ao mesmo tempo em que encontramos na fala dos entrevistados essa 

marca de singularidade das Cirandas dançadas na Ilha de Itamaracá, na praia de 

Jaguaribe à beira-mar, pensamos também que as manifestações da tradição são 

algo que não estão paradas no tempo e no espaço, mas que se renovam porque o 

corpo brincante vai obtendo outras referências, desenvolvendo outras técnicas 

corporais, modificando sua estrutura de acordo com a faixa etária que vai vivendo e 

todas essas e ainda outras afetações sociais, culturais, econômicas, vão 

incorporando novos elementos num universo ainda maior que se relaciona ao 

diálogo de várias linguagens e, portanto, redirecionando para novas estéticas que 

refletem a contemporaneidade social e individual do sujeito. 

Há uma preocupação artística/musical no que se refere a apresentação da 

Cirandeira e que resulta numa diferença corporal que é sentida pelos brincantes. A 

música é outro elemento que se deve considerar nas cirandas. Ela cria uma 

atmosfera que nos torna particularmente receptivos à representação. Recorremos a 

Pavis (2005) quando infere que a música preenche várias funções na cena: criação, 

ilustração e caracterização de uma atmosfera introduzida por um tema musical 

criando uma sucessão de climas. 

Pavis (2005) concebe a música como um meio desencadeador de uma 

encenação e também como uma importante fonte de criação artística. Ainda a 

visualiza como um ornamento sonoro utilizado para afirmar uma situação 

apresentada na cena. Porém entendemos que a música, no contexto em que 

estamos investigando, tem o papel de manifestar o desejo de criar, e não de exercer 

um papel secundário na cena. 

Na Ciranda é a música que convoca o brincante e é nela que a criação 

artística acontece pela via da experiência do corpo que se dá à dança, não sendo 

esta, portanto, um elemento secundário, mas que vai ao espetáculo em seu primeiro 

plano incubida de um pretexto de criação. Nesse sentido, tem-se uma especial 

atenção para a construção do repertório das apresentações  que são pensadas, 

conforme Beto Hess, produtor de Lia, nos contou e que assim realmente 

aconteceram nas que participei: o bloco um (01) acontece apenas com músicas de 

Ciranda e é o que o público espera inicialmente. Quando os brincantes se 

encontram dançando, no calor da roda, quando parecem estar mais familiarizados 

com a brincadeira, há uma „quebra‟ para o bloco dois (02), deixando no brincante um 

gostinho de „quero mais‟ que senti positivamente. Este segundo bloco conta com a 
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participação de Dulce e Severina, conhecidas como „As filhas de Baracho‟, que 

acompanham Lia desde o tempo em que Beto Hess passou a assessorá-la, 

oportunizando e valorizando estas mulheres que são propagadoras da cultura das 

Cirandas fomentada pelo seu falecido pai, Antônio Baracho “o rei da Ciranda” 

pernambucana19. 

 

Imagem 15 – Lia de Itamaracá e as Filhas de Baracho 

  

Fonte: acervo da pesquisadora, 2015.  

 

 

Dulce e Severina acompanham Lia nos Cocos que são cantados formando o 

coro das respostas que é uma característica dessa expressão musical. Nesse 

momento da apresentação, as rodas de Ciranda vão se desfazendo e os brincantes 

retornam para seus grupos (de amigos) de origem. 

Após o momento com os Cocos se inicia o bloco três (03) que é o terceiro e 

último da apresentação artística e que retoma a Ciranda para o grande fechamento. 

Os brincantes voltam a se reunir em círculo e dançam as últimas Cirandas que são 

entoadas pelas três cantoras. Embora haja essa participação de Dulce e Severina 

                                                           

19
 Antônio Baracho da Silva morreu de câncer na garganta aos 81 anos de idade em Maio de 1988. 

Ele é considerado o maior mestre de ciranda do estado de Pernambuco e também conhecido como 
Mestre de Maracatu. Teve suas cirandas gravadas por artistas como Capiba, Martinho da Vila, Nelson 
Ferreira, Teca Calazans, Geraldo Azevedo, Lia de Itamaracá, entre outros. Deixou para a cultura 
popular brasileira uma riqueza sem tamanho. Dulce e Severina acompanhavam as apresentações do 
pai. 
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vemos que a ênfase e a condução do palco é de Lia de Itamaracá, entretanto, é de 

suma importância essa parceria que é valorizada pelos pernambucanos e que são, 

em sua grande parte, conscientes desse Patrimônio Vivo que faz cultura em sua 

terra, em seu Estado. 

Nas rodas nas quais participei me chamou atenção um fato que acontece 

enquanto se brinca: havia instantes em que eu estava no ponto do círculo em que a 

movimentação se diferenciava. Aconteceu de sentir os brincantes do meu lado 

direito baterem o pé à frente enquanto os do meu lado esquerdo estavam fazendo a 

marcação da pisada atrás. Senti-me num „entre‟ e a definição de  quem seguir vai de 

quem, dos dois lados, está mais próximo fisicamente, pois embora tenhamos uma 

pessoa em cada lado, são pegadas(de mãos) diferentes e aproximações corporais 

que vão se dar de acordo com essa pegada e nas situações em que isso aconteceu 

senti meu corpo se deixar conduzir pela via da aproximação física, ou seja, pelo 

brincante que estava mais próximo a mim e havia uma troca maior de energia. 

Depois dessa primeira percepção a respeito das nuances que o círculo vai 

formando enquanto movimentação passei a observar melhor que essa é também 

uma característica dessa dança. Podemos descrever que se trata de um elemento 

estético, pois embora haja o ritmo a ser acompanhado, os brincantes tem seu ritmo 

interno, seu tempo, sua força, suas linhas e curvas durante a execução da 

movimentação, causando diferentes acompanhamentos pelos corpos que dançam. 

Quanto à produção dos shows percebemos que há um cuidado artístico 

musical e plástico também. Lia explicita a preocupação artística em sua produção 

para as apresentações acontecerem: 

Tem músico na Paraíba, tem músico no Recife que você leva tapa na 
cara pra fazer, a gente vai buscar pra fazer bonitinho [...] (LIA DE 
ITAMARACÁ, entrevista, 2014). 

Assim, mesmo com o teor cultural, visto muitas vezes como formato estético 

genuíno de criação, encontramos em sua música, nos figurinos da artista, em seus 

adereços cênicos, em suas produções, uma concepção amplificada que extrapola as 

vias cotidianas comunitárias e se afirma ainda mais no cenário artístico brasileiro no 
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campo espetacular. Lia transparece em sua fala o senso profissional e a concepção 

artística da produção para as apresentações acontecerem. 

Os arranjos são bem ensaiados, os instrumentistas estrategicamente 

organizados no palco, todos vestem figurinos padronizados e há uma produção em 

relação à figura de Lia que costuma usar vestidos com estampas, cores alegres e 

acessórios chamativos, conforme podemos ver nas imagens 16 e 17: 

 

Imagem 16 – Músicos de Lia com figurinos padronizados 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2015. 

 

Imagem 17 – O figurino de Lia  

 

Fonte: Acervo da artista, 2013.  
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O figurino é muitas vezes “[...] uma cenografia ambulante, um cenário trazido 

à escala humana e que se desloca com o ator [...]” (PAVIS, 2005, p. 164) e é o que 

pude visualizar nas vestimentas de Lia e dos seus músicos. Há uma fala nessas 

vestimentas que revelam o cuidado espetacular investido em sua produção que se 

inspira na textura de estampas de teor popular, como chitas, e cuida em iluminar 

sempre a Cirandeira de vestidos que expressam a extensão de seu corpo e se 

movem ao seu sutil balançar. 

Se faz necessário comentar a relação da artista intérprete com o figurino e 

adereços da peça, nesta o figurino apresenta um significante e um significado que 

segundo Pavis (2005) pode-se compreender que o significante de um figurino pode 

ser notado pelo espectador por meio da sua própria materialidade, ou seja, por 

intermédio da maneira como é apresentado na cena contendo e expressando um 

significado independente de qualquer outra coisa; já o significado de um figurino 

pode ser percebido pela plateia por meio da sintonia com o conjunto dos sentidos 

dramatúrgicos apresentados na cena. 

A respeito do figurino, Pavis (2005), ao analisar espetáculos de teatro, de 

mímica, de performance e de dança, diz serem adereços decisivos para a 

compreensão da representação.  Para o referido autor o figurino é ao mesmo tempo 

significante e significado, posto que na cena ele apresenta funções de 

caracterização, de localização dramatúrgica, de identificação ou disfarce do 

personagem e de localização do gestus global do espetáculo.  

Concordamos com Pavis (2005), quando diz ser o figurino na constituição do 

espetáculo materialidade, logo significante, e um elemento integrado a um sistema 

de sentido, logo significado. Dessa forma o figurino carrega vários sentidos que 

identificam os personagens, tornando-os presentes, visíveis e reconhecíveis por 

aqueles que assistem ao espetáculo. 

Sendo assim, e percorrendo o entendimento de Pavis (2005) o figurino como 

significante contém e expressa nas formas apresentadas um significado 

independente de qualquer elemento cênico. Ante essa consideração, 

compreendemos que, para o resultado de um figurino como significante ser capaz 

de produzir significados por ele mesmo relacionado à dramaturgia a ser comunicada, 

é imprescindível existir anteriormente à sua produção os motivos pelos quais o 

façam existir, caso contrário, o significante de um figurino pode destoar e 
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desarmonizar os objetivos de uma comunicação, comprometendo o seu 

entendimento e a sua dramaturgia. 

Nessa compreensão, visualizamos os figurinos de Lia revestidos desses 

motivos, conforme sugere o referido autor, dialogando a arte da artista cantora com 

seu cunho popular de cores e luz. Ao vê-la vestida de amarelo e iluminada feito o 

Sol, conforme constatamos na imagem 17, só pude recordar dos versos da canção: 

 
 

Ô cirandeiro, ô cirandeiro ó 
A pedra do teu anel 

Brilha mais do que o sol 
[...] 

 
(Cirandeiro – Edu Lobo E Capinan) 

 
 

Ser que irradia luz em canção e que tem não só o anel, mas que em tudo se 

revela com brilho, a Cirandeira nos mostra satisfação até mesmo quando acontece 

mais de uma apresentação por noite, nos afirmando em uma das conversas em seu 

camarim que não estava cansada e que quando for para parar, será de vez. Vemos 

que o cansaço dos anos de Lia não são os mesmos anos quando esta vai ao palco. 

Penso que ali, naquele espaço, ela se sinta mais plena e mais jovens que os 

efetivos anos.  

O figurino da artista preenche o espaço, o constitui, cria movimento, sugere 

em suas cores, materializa o ritmo e voa ao vento. É notória a valorização que ele 

trás à cena: 

Ele participa da ação, sempre colado na pele do ator, ou 
transportando em um volume cinético, sempre vestido pelo ator [...] 
ele apta mais ou menos luz, estruturando e ritmando as mudanças 
de intensidade e luminosidade. (PAVIS, 2005, p. 167). 

Assim, o figurino nos ajuda a dar as cores dessa dança, desse ritmo, dessa 

expressão artística pois ele se integra a um sistema de sentidos visuais como nos 

explica Vieira (2012) em sua tese de doutorado sobre o Pastoril, no que se refere a 

este elemento como parte de composição do espetáculo. O fato é que o figurino de 
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Lia sempre se destaca dos demais componentes da banda e dos artistas que com 

ela se apresentam, dando singularidade e ênfase à sua presença e relevância. 

Esses elementos espetaculares foram mudando com o passar dos anos 

assim como outras características das apresentações da Cirandeira. Assistindo 

vídeos de décadas anteriores, por exemplo, era nítida a movimentação que a artista 

fazia enquanto cantava, com movimentos mais expansivos e que hoje, embora ainda 

aconteçam, se dá de forma mais restrita, sendo mais contida no palco no que se 

refere a essa movimentação. Algo que consideramos natural tendo em vista o 

cansaço dos anos de uma bela senhora com mais de sete décadas vividas. Fomos 

percebendo o quanto sua dança convoca na sutileza do gesto e que sua mão a 

segurar o microfone ao ser movimentado com mais intensidade, revela o que o 

corpo já não acompanha: movimentos mais rápidos que as outras partes do corpo.  

Nesse balançar de braços e microfone, vemos por fora parte do que Lia dança por 

dentro. Será que o leitor nos entende? Ela emprega nessa movimentação o que o 

corpo todo gostaria de responder, embora seu sentido e significado seja maior do 

que o que conseguimos ver a partir da percepção. Ainda assim, não queremos dizer 

que essa característica atual da Cirandeira signifique que ela seja menos intensa no 

palco, pois sua presença se afirma na primeira nota dada.  

O palco e seu cenário parece ser a casa de Lia, pois a artista se sente à 

vontade nele. Ela o incorpora em seu corpo e em suas vestes, sendo elementos 

imbricados na performance da artista. Nesse sentido, lembramos de  Pavis, que ao 

falar sobre cenário e figurino pontifica que  

Algumas formas de dança tradicional oriental, como a dança balinesa 
ou a ópera de Pequim, concentram no cenáriofigurino uma riqueza 
que torna supérfluo qualquer caracterização do espaço cênico que 
permanece vazio para melhor acolher a coreografia e o canto. 
(PAVIS, 2005, p. 165) 

Respaldando-me nessa análise, consigo aproximar a descrição de Patrice 

Pavis ao que vemos em cena quanto ao figurino de Lia de Itamaracá e seus 

músicos, pois também identifico uma espécie de cenáriofigurino que em cores e 

estampas preenchem o vazio de qualquer palco em que se apresentem, pois eles 

comunicam por si só. 
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Já nos brincantes de forma geral, vemos traços de vestimentas com 

estampas, tecidos em algodão, mulheres com enfeites no cabelo, vestidos, saias, 

chinelinhos em couro, mas isso não é um padrão formalizado e sim, um traço que 

identificamos nas rodas em que fomos participando. É ainda mais comum o uso de 

roupas cotidianas como jeans, camiseta, short, pois como muitas vezes as Cirandas 

acontecem em meio a festivais com apresentações de outros artistas, em meio à 

vida urbana em praças e ruas, o brincante contemporâneo se sente à vontade em 

sê-lo em sua vestimenta moderna habitual. Confesso que eu prefiro usar vestidos 

para dançar pelo movimento e poética dançante que percebo nessa vestimenta, mas 

isso é lá coisa minha. Trata-se do meu detalhe.  

Partindo para ouvir mais vozes, pudemos vivenciar uma Ciranda bem 

especial que presenciamos na Lagoa do Araçá, na capital pernambucana, Recife. 

Saímos de Natal com o céu carregado de nuvens que não demoraram a nos 

encontrar na estrada que nos levava a Recife. Pelo volume de água que nos 

deparamos a chegar na referida capital, com uma chuva ainda mais intensa na 

cidade do que a da estrada, pensamos que a apresentação estaria cancelada. Ao 

chegar ao local previsto se encontravam, ainda que poucas pessoas, uma plateia 

ansiosa para dançar ao som da Cirandeira. Como sempre, ela nos recebeu 

gentilmente em seu camarim, junto as „Filhas de Baracho‟ que estavam sendo 

homenageadas pelo evento na Cidade: 

 

Imagem 18 – Eu (Renata) e Lia no camarim 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2015.  
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E embaixo de chuva ou mesmo dos guarda-chuvas, a Ciranda foi cantada e 

girou com beleza e alegria. Os pernambucanos e alguns turistas que estavam ali 

vibravam com a presença da artista e dançavam com alegria sua poesia musical. 

 

Imagem 19 – Roda de Ciranda na Lagoa do Araçá, em Recife-PE 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2015 

 

Foi lindo participar desse momento e tive curiosidade em conversar e ouvir 

algumas dessas pessoas que participaram da roda. Havia identidade cultural e zelo 

pelo que se dançava e cantava: um reconhecimento do valor que tem essa 

expressão para o Estado. 

O Senhor Silvestre, um dos participantes da roda, nos falou sobre sua 

experiência com as músicas de Lia de Itamaracá, pois seu pai, já falecido, era 

brincante de Ciranda em Pernambuco e essa foi a primeira vez que ele teve a 

oportunidade de vivenciar o fenômeno com a artista cantando pessoalmente e nos 

expressa sua alegria ao dizer que é uma dança que “[...] Só nos transmite alegria”. E 

complementa enfatizando e tentando colocar nas palavras o brilho que estava no 

seu olhar: “[...] Eu fiquei muito feliz, mesmo, de verdade, principalmente porque eu 

estava com minha esposa dançando essa Ciranda de Lia”. Lembro que o Sr. 

Silvestre me chamou a atenção enquanto brincávamos porque, nos momentos que 

saiu da roda, ele cantava para sua esposa e era como se quisesse apresentar 

aquela manifestação cultural como parte de sua própria existência e por isso, ele 

dançava, dançava e cantava com essa alegria que descreveu em nossa conversa. 
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Outro brincante com quem conversamos naquela noite foi Senhor Wilson que 

assim como Senhor Silvestre, falava dessa continuidade e marca cultural do seu 

lugar trazida pelas Cirandas e que desde a Praia de Jaguaribe, lugar que frequentou 

para dançar, já acompanhava o trabalho de Lia há mais de 20 anos; são histórias 

como a desses brincantes que se multiplicam nas breves conversas com as pessoas 

por onde fomos passando durante a pesquisa e como diz a Cirandeira A Ciranda 

casa e batiza e são muitos que vão passando nesses anos todos de apresentações 

e propagação dessa cultura popular em Pernambuco e no Brasil.  

E é nesse encontro, em que a sensação e as palavras „feliz‟, „alegria‟, vão se 

constituindo os elementos que se colocam na disposição do corpo que brinca e 

buscar festejar, pois é necessário que “[...] o ser humano, individual e socialmente, 

desenvolva sistemas de integração mais próximos de uma esfera lúdica, festiva, que 

alimente a sensação de liberdade e prazer. Fortemente castrados pelas regras, leis 

e ordens criadas pelos mecanismos sociais” (OLIVEIRA, 2006, p. 38) e a Ciranda 

propicia essa relação de integridade, de aproximação pelo encontro com outro. E 

essas festividades velam as angústias do nosso tempo e servem para amenizar e 

tornar mais aceitável o viver, com a suspensão temporária da vida cotidiana, com a 

presença da alegria, do riso, com a redefinição do espaço-tempo e o exercício da 

liberdade, conforme nos afirma o referido autor. 
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SAINDO DA RODA 

 

Me despeço dessa roda provando da sua generosidade, de sua acolhida 

democrática que agrega sem distinção, os brincantes que nela desejem participar. 

Não foi difícil encontrar nessa dança as características já descrita pelos autores que 

auxiliaram a fundamentar seu conceito como Cascudo (2011) e Teller (2009), por 

exemplo, ao dizer de seu teor democrático, do cunho popular e que tem se 

amplificado cada vez mais por todo o país. 

Vimos que a simplicidade, uniformização e homogeneidade da roda se dá 

tanto na movimentação dos sujeitos que se nivelam no círculo - que é seu desenho 

coreográfico – como na denominação dos participantes que, assim como a Mestre 

Lia de Itamaracá, também são chamados de cirandeiros. 

A Ciranda acontece numa mistura de elementos que são fundamentais para 

a existência do fenômeno: a música, o puxador de Ciranda e os brincantes. 

Lembramos que nesta pesquisa assumimos a ênfase na Cirandeira Lia de 

Itamaracá por reconhecer nesta artista a trajetória dessa expressão cultural em si, 

sendo esta propagadora da Ciranda até os dias atuais, em que exerce plena 

atividade em suas apresentações artísticas que circulam todo o país e até mesmo 

no exterior. Dessa forma, a Ciranda integra o fazer artístico contemporâneo da 

cultura brasileira, sendo também parte desse cenário. 

Pudemos observar no desdobramento da pesquisa que ainda carecemos de 

políticas públicas mais atuantes na valorização dos Mestres e expressões da 

Cultura Popular e que isso aparece também na Ciranda e na fala dos que 

produzem a Ciranda de Lia de Itamaracá, pois há uma constante preocupação na 

perspectiva de alternativas para sobreviver ao descaso e falta de investimento. 

Assim, as apresentações artísticas vão ficando cada vez mais escassas na Ilha de 

Itamaracá e o que se tem feito é investir em apresentações fora da sua cidade natal 

para suprir a necessidade material da própria Cirandeira e dos seus músicos, em 

apresentações que lhes tragam um retorno financeiro.  

É aí que vemos uma Ciranda cada vez mais plástica e que passa por 

modificações em sua movimentação, tendo em vista que os brincantes dela são o 

público de cada canto que a Cirandeira Lia de Itamaracá se apresenta.  
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Nesse sentido é que refletimos nessa dissertação a importância do corpo 

que brinca, se comunica e que dá à roda no desejo de renovação da vida cotidiana, 

da busca pela comunhão com o mundo e com as coisas do mundo. Na Ciranda o 

brincante se expressa, se vislumbra, faz bonito, enaltece seu lugar, suas referências 

e sente-se plenificado numa espécie de liberdade que é sentida pela música, pela 

dança, pela poesia, pelo que se faz com elas e nelas.  

Portanto, entendemos que a Ciranda é essa suspensão, é um clamor alegre, 

efêmero, passageiro e que na hora que você menos espera, já acabou, por isso vale 

à pena investir no momento e procurar estender para a vida as boas sensações que 

levamos conosco ao seu término.  

A identificação com o fenômeno, seguida da aproximação necessária para o 

que apresento nesta escrita foi algo sublime que me fez dançar no ritmo da música 

com vibração por me sentir pertença daquela movimentação como algo próprio da 

minha existência humana e como Matisse em sua descrição ao ver as pessoas 

dançando no Moulin de la Galette, não resisti: fui à Pernambuco, sábados, sextas, 

domingos a fins. Olhei o povo dançar e como a farândola, era também a Ciranda 

muito alegre! Os dançarinos se agarram pela mão e dançam pelas praças, teatros, 

envolvem as pessoas e nessa observação percebi, assim como a sensação descrita 

pelo artista, que ela, a Ciranda, também estava em mim. Não tive a necessidade de 

me aquecer: fui eu também elemento vivo dela. 

Nessa analogia da experiência de Matisse em sua visita ao Moulin de la 

Galette e a partir de suas impressões dadas como imagem na sua obra La Dance 

(1910) que é também a abertura deste texto, que me enxerguei desde os primeiros 

contatos com a Ciranda e em particular, durante o desenvolvimento desta pesquisa, 

portanto, não posso me despedir dela porque sei que ela permanece em mim. 

E como Lia de Itamaracá em seu espetáculo, com versos emprestados dos 

cançonetes populares, findo com vista de um breve repouso, não por cansaço 

senhores, mas pela hora: é hora de partir. 

“Adeus é tarde, 

nós vamos partir, 

o dia amanhece, 

Lia vai dormir,  

dormir, dormir...” 

 

(Cancionete popular do Pastoril – adaptação: Lia de Itamaracá) 
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Apêndice A – Entrevista completa com Lia de Itamaracá em 30 de Agosto de 

2014. 

 
Beto Hess, produtor de Lia, iniciou falando: 
“O povo pergunta: você é marido de Lia? Não. Você é filho de Lia? Aí eu digo: não, 
não sou filho dela não. Mas Lia é sua mãe de Santo? (risos) Ficam buscando 
alguma coisa!” Nesse instante Lia complementa dizendo: 
“O povo viaja demais... viaja demais... (risos)”. E foi assim que iniciamos nossa 
conversa, com teor de descontração naquela manhã de sábado. 
 
Eu pergunto: Como a senhora se apresenta? 
Maria Madalena Correia do Nascimento e Lia como artista. 
Nome artístico que a senhora escolheu ou foram nomeando? 
Como você poderia ser chamada? Maria, ìa, Lia... veio a Ciranda pra acabar de 
casar e ficou Lia da Ciranda. 
 
Antes de cantar Ciranda, já dançava ou já foi tudo junto? 
Eu comecei com 12 anos de idade. Com 19 anos assumi responsabilidade. Na 
minha família ninguém canta, ninguém dança, num sabe pra onde vai. Só quem deu 
pra cantar fui eu. De uma família de 18, 19 filhos , fora os que morreram... e agora 
de tudinho resta eu. Da parte de pai ainda tem 4 mulheres e 2 homens. O resto 
Deus levou tudo. 
 
O que a senhora sente quando dança, quando canta e quando vê as pessoas 
acompanhando? 
Eu fico feliz... é uma maravilha! É um trabalho que é um dom que Deus me deu! É 
meu sonho realizado. Todo meu sonho era cantar e eu gosto de fazer e adoro fazer. 
 
Acha diferente a maneira de dançar Ciranda atualmente? 
Muita gente quer modificar os passos da Ciranda que não é para fazer isso. (...) mas 
enfim, eu não posso proibir. É de cada um. 
Tem diferença cantar Ciranda aqui e ir para outros lugares? 
Aqui é minha praia... é diferente de outras praias, de outros setores... mas eu 
enfrento, gosto, adoro, sou bem recebida e aonde Lia vai já vai com todo Axé. 
A Ciranda é todo mundo de mãos dadas, é uma dança de roda, a Ciranda não tem 
preconceito; na Ciranda dança pobre, dança rico, dança aleijado, todo mundo! É 
uma maravilha. A Ciranda casa e batiza. Ás vezes tá tão amoado em casa, 
pensando: me Deus, que é que tem pra gente vê? Não tem nada; Tem uma roda de 
Ciranda! Vamo lá? Aí você já vai com aquele astral, se anima e que chegar ali. 
E é um andamento muito bom, muito lento e bonito. Eu adoro. Faço todo mundo 
feliz. Tenho contato com todo mundo. 
 
Soube que no seu aniversário tem uma grande festa, né? 
É. Aqui eles fazem a Ciranda em homenagem ao aniversário de Lia. É todo dia 12 
de Janeiro. 
 
Posso vir (risos)? 
Pode (risos). Janeiro tá longe mas pode, pode. 
Todo ano tem festa aqui. Tem a festa do Padroeiro ali de Bom Jesus e nessa festa 
do Bom Jesus tá consagrada a data do nascimento de Lia. 
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Pra eles vê se me seguram porque senão eu vou embora e é pior pra eles. 
E será que a senhora ía saber viver sem a Ilha? 
Viver sem a Ilha não. Mas sair pra não voltar, também não. Aqui é meu respiro, aqui 
minha praia. Mas procurar minha felicidade, meu meio de vida .... eu vou embora! 
 
E o que significa a Ciranda pra senhora, pra sua vida? 
Olhe, a Ciranda é uma dança que contagia todo mundo. É uma dança que alegra o 
povo. Eles brincam com alegria, com felicidade, muita verdade e isso ama mais Lia. 
Todo mundo faz a Ciranda girar.  
 
A senhora se sente amada... 
Concerteza. Quando sai, sai mais amado ainda por que dançou, curtiu Lia, tomou 
sua cervejinha, tomou umas e outras e vai pra casa feliz. Se tem briga em casa a 
briga não vai existir mais. Aí vai partir por abraço pra amor, pro carinho aí no sábado 
vai de novo (pra Ciranda) (risos). 
E sobre o que aconteceu com o Espaço Cultural? 
O Espaço Cultural, ele caiu no dia 09  de Janeiro (2014). Teve o aniversário de 70 
anos de Lia e veio um jornalista do Jornal do Comércio. Jornalista veio pra me 
entrevistar sobre o aniversário de Lia, como é que era, tocou da morte de Reginaldo 
Rossi, o que eu tinha sentido com a morte dele...Aí ele disse, Lia quero ir no Espaço 
Cultural. Eu disse, olhe, o Espaço Cultural não tem condições de receber ninguém. 
Nem eu mesma vou ali. Ele caiu. Aí ele disse, tinha chovido muito, mas deixe a 
chuva cessar um pouquinho que daqui a pouco a gente vai lá. Eu quero tirar umas 
fotos da senhora no Espaço Cultural. Tudo bem. A gente vai no Espaço Cultural. E 
tinha pouco tempo que ele tinha caído. 
 
Caiu com as chuvas?  
Sem manutenção. Beira de praia. De madeira. Eu sem poder, ter condições de fazer 
manutenção dele. O prefeito que saiu prometeu ajudar, deu o caô dele, saiu que 
nem a Ciranda pagou, dois shows. Saiu e não pagou. Quer dizer, eu e Beto que 
tirava dinheiro das casas da gente pra pagar os shows de todo sábado... tá aí, o 
Espaço Cultural. Sem ter ajuda de nada, sem ter manutenção. As vezes o SESC 
patrocinava. Tinha outro, às vezes ficava dois, três meses e ali, acabou, partia de 
novo pro bolso da gente. Quer dizer que eu e Beto tava numa situação de pagar, 
tirar do bolso da gente pra fazer ali o Espaço Cultural que é uma responsabilidade 
muito grande. 
É responsabilidade com energia, é com o bar pra vender a cervejinha, o 
refrigerantezinho, o tiragostozinho, tem os funcionários e a gente tem 
responsabilidade com eles pra pagar, vem a água, o transporte pra buscar esse 
povo no Recife. Tem músico na Paraíba, tem músico no Recife que você leva tapa 
na cara pra fazer, a gente vai buscar pra fazer bonitinho. Depois que a gente faz 
eles viram as costas. Faz de conta que não foi com a gente que ele fez o contrato. 
Como é que se pode trabalhar num lugar desse. É difícil. Muito difícil. Aí eu peguei e 
falei pro prefeito: olhe, só tem uma solução; o que você prometer você não fez, 
descumpriu. Eu vou parar com a Ciranda. Eu faço cultura, eu vou parar com a 
Ciranda. É uma pena porque na comunidade não tem pra onde ir, tem Ciranda de 
Lia todo sábado de João, de Dona Severina...vão embora, mas vou para com essa 
prenda muito tempo porque vocês não querem me ajudar! ...e bababá e bebebê... 
então tá, tá tudo como vocês querem. Sei que aí fomos simbora. Fazia pouco tempo 
que o espaço Cultural tinha caído. Eu disse: tá vendo o resultado, eu falei pra você... 



83 
 

ele disse “Lia, é um presente de aniversário?(ironia) ..... vou jogar tudo isso na 
televisão.”(Jornalista). Já que tá aqui, joga pra dentro! Eu num falei pra você em 
casa...é um presente de aniversário (ironiza também). 
Quando é um dois dias depois vem os funcionários mandado do prefeito, do 
governador dizendo que ía ajudar, se for preciso ajudar papapá e viremexe...tudo 
bem. Nessa ajuda marcaram umas reunião comigo e Beto na Casa Civil e passou e 
ele só cozinhando: a gente tem um arquiteto e mandou o arquiteto e lá vai e lá vai... 
chega pensa que não, o homem morre. O que ía me ajudar, morre. Eduardo 
Campus. Agora, vamos vê o que é que vai acontecer. Se ele deixou alguma coisa 
pra o que entrou no lugar dele, tudo bem; senão, eu não sei o que é que vai 
acontecer com a gente. Vamos fazer alguma coisa, fazer uma campanha pra vê se 
levanta esse espaço. Não é que Lia „teja‟ morrendo de fome não porque graças a 
Deus eu tô muito bem, mas é a música. É com a Música. Lia hoje tá viva. Lia 
amanhã tá morta. E se eu não puder alcançar o que eu quero agora, mais tarde Inês 
é morta.  
 
Vinha muita gente, dona Lia? 
Vinha! Oxe, ave Maria minha filha! Vinha, vinha demais, todo sábado! Fazia a 
Ciranda todo sábado ali no Espaço Cultural. Dava oficina de percussão, de música, 
de cerâmica, de guache, de giz de cera, fazia um bocado de coisa. Da comunidade 
e vinha professora de Recife pra fazer, sair bonitinho quando tinha projeto. Quando 
não tinha parava, como parou até hoje. 
(Selma da Ciranda) Então Lia,  Lia de Itamaracá, uma personalidade conhecida no 
Brasil todo e talvez até fora, na sua terra, no seu lugar, não é valorizada. 
Na minha terra eu não tenho prosperidade de nada.  
(Selma da Ciranda) por conta do governo, porque pelo povo sim. Porque eu tô há 
uma semana aqui e o povo fala de Lia de Itamaracá. Lá em Recife eu passei a 
semana cantando as Cirandas de Lia com o pessoal. O povo tem uma paixão pelas 
Cirandas. Mas o Governo, não investe. 
E quando promete, aconteceu o que aconteceu. Deixou todo mundo chocado. Eu 
tinha ído pro Posto Médico levar uns exames e aí quando vim pra casa o telefone 
toca. Beto. Lia, tás vendo televisão? Liga a televisão. Liga que tá dando uma notícia 
aí que Eduardo campos morreu. Conversa é essa Beto? Pois eu vou ficar no pé 
dessa televisão pra vê a realidade mesmo. Fiquei até escutar falar que ele também 
tava nesse avião. Um homem novo, com tudo pronto pra fazer. Com a experiência 
dele já tava com tudo programado. Ele antes de morrer deu uma entrevista na 
televisão que apagou. Parecia que tava se despedindo. Mas infelizmente a gente 
não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quando morre. Só Deus sabe o que 
vai acontecer. 
 
(silêncio) 
 
As pessoas também lhe consideram, como a gente tava falando, uma deusa, 
uma entidade... o que a senhora acha disso? 
Eu acho tão bom! (risos)  
Eu adoro minha fia; „már‟ menina, vai ter pena (risos) 
(Selma da Ciranda) Eu já vi vários artistas falando da senhora, lá na Bahia tem 
Mariene de Castro, que é uma grande sambista, canta samba,  samba dos terreiros,  
todo show ela faz Ciranda, ela sempre começa com a Ciranda e ela já falava da 
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grande mulher, da mulher negra, essa mulher forte e guerreira que é Lia. Outros 
artistas, num lembro agora que já ouvi falando... Marisa Monte... 
Marisa Monte quando vem fazer show já vem com meu nome na agenda dela. 
Quando ela parte pro Recife, ela me avisa pra eu participar do show dela e eu vou. 
Bota as coisas debaixo do braço: bora neguinha! (risos) 
Lia você é muito simpática! 
(Selma da Ciranda) Muito simples!  
Às vezes eu tô ali na porta, na calçada, aí o povo passa: “né ela não!” e eu só 
ouvindo (risos). Né ela não, é a mãe dela. Você não escuta televisão não? Você não 
escuta não? A mãe dela é morta. Então é a irmã!.. e vai até longe da estrada e só 
pegando. Mas é assim. Depois que as fichas deles caem: ah! A senhora que é a 
dona Lia? Passei pela sua porta ... não falou comigo porque não quis (risos). Saiu 
em dúvida, em dúvida, em dúvida...  
 
A senhora tem seus trabalhos guardados? Cartazes, CD? 
Tem cartaz. A maioria tá com Beto. Tinha CD, mas essas andança minha levando 
pra Brasília, São Paulo, levou. Depois fizemos um projeto mas os CDs que tinha já 
se foi. Se tiver dois ou três é com Beto. Eu mermo não tenho mais nenhum. Agora a 
gente vai tentar gravar um DVD. Vai demorar, mas eu tenho fé em deus que vai sair. 
Trabalhar agora pra DVD. Já fui atrás de patrocínio, atrás de produtores pra gravar o 
DVD.  
Beto, foi quando a senhora já tinha passado por algumas coisa, né? Deu certo essa 
parceira... 
Já tem onze anos que trabalho com Beto. Graças a Deus até hoje nós somos 
parceiros, amigos de trabalho, de tudo. Até hoje somos. Eu não tenho nada contra 
ele. Se alguém tem procure se ajudar e se falar mal dele na minha frente eu rebato.  
(Converso com Lia sobre meu projeto de mestrado, explicando a ela a aceitação e o 
respeito que a UFRN tem com o trabalho dela).  
 
Lia, a senhora também é compositora. A senhora saberia dizer quantas 
cirandas já compôs?  
Minha amiga, olhe, eu já perdi a prática. Quero ajeitar os parafusos do cérebro pra 
vê se consigo mais músicas pra esse DVD. A idade vai chegando, o miolo vai 
querendo se separar (risos)... vai querendo se separar. Aí é facebook, é internet, e 
bota de novo e bora vê como é que vai. Vô pra beira da praia, me sento, escrevo 
uma letra, a onda vem apaga eu volto a escrever e por aí vai. 
(Paro pra fazer fotos de Lia e com Lia.) 
 
(Selma da ciranda) Eu já vi uma Ciranda que as pessoas sempre começam 
cantando “Eu tava na beira da praia ouvindo as pancadas nas ondas do 
mar”...aí a senhora sempre começa com essa? Essa Ciranda é da senhora?  
Ela é minha com Teca Calazans. Essa Ciranda tem uma polêmica muito grande. 
Porque Teca Calazans teve aqui em 62; essa música ficou envolvendo meu nome . 
Teca Calazans quando caiu em si já tinha cantado em tudo que é terreiro e teve um 
que gravou registrou a música que era dele e disse que a música era dele. Tem uma 
Lia e disse que a música é dele. Tem uma Lia mas não tem praia e tem Lia então é 
pra cá mas quem ganha os direitos dessa música não nem esse cara que gravou e 
registrou é outro tão diferente, Ô glória! Pra deixar de ser safado (risos). 
Não  vou atrás de briga, não fiz briga nem quero briga, eu sou da paz, mas ... 
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(Selma da Ciranda) E essa Ciranda quem me deu foi Lia, quem fez essa?  
Eu e Teca Calazans eu fiz a ponta e ela completou. Ela fez uma entrevista, disse 
que não lembra de mim, não lembra que teve comigo... ela ficou com medo eu acho 
que ela ficou com medo deu botar questão em cima dela, besteira dela. A única 
pessoa que me apoiou. Ela devia dar as mãos pro céu e agradecer a Deus que a 
música tá aí no ar até hoje. Foi bobagem dela. Onde eu vou ainda canto. Ainda bem 
que não mudaram uma letrinha “quem me deu foi Lia” quer mais o quê? „Már 
menina‟, óia, eu tô aqui bem „tchan‟ (risos). 
Muita gente vem aqui... que Lia, como é essa Lia meu Deus? Isso é uma lenda... 
pensa que vai me encontrar bem gorda, gagá, não conheço mais nada, e eu tô aqui 
bem “tchan‟. Eu digo que nem a mulhé... „boto pa torar‟.  
Para Selma da Ciranda: E Pelorinho? Como é que tá? (Dá-se uma conversa sobre o 
espaço e as manifestações artística do Pelourinho numa fala feita por Selma e as 
políticas de governo). 
Lia complementa a fala de Selma da Ciranda: 
Toda prefeitura não investe nessas coisas. Pra essa de Itamaracá é a pior que tem. 
Dinheiro dá, é bolso. Tu viu a rua aqui de baixo? Tu viu que buraco que tá ali? De 
morar jacaré?! E é a Ilha toda. Tá fazendo um calçamento aqui, um calçamento 
acolá pra vê se não fica tão manjado. Tá manjado demais e a população tá em cima 
dele. Quando quer ganhar voto num chega nas casas...depois que passa a política 
dá uma banana. É difícil, menina; muito difícil. 
 
(Selma da Ciranda) E a fé de Lia? Me fale um pouco da sua fé... 
Não sou mãe de santo. Sou católica apostólica romana. Se tem o Candamblé eu vou 
vê como é que é. Ah! Lia, é coisa de gente morto. Te procurar pra te dar um prato de 
comida, ninguém vai te dar não, mas te fazer o mal: eu vou ali já volto. Você tem que 
se preparar. Eu sou filha de Iemanjá. Sou católica apostólica romana. Na terra 
espiritual eu sou filha de Iemanjá. Num tem nada de candomblé...não... Ela é uma 
maravilha. Nunca pedi nada a minha mãe pra ela dizer „vai timbora que num eu 
gosto de tu não‟. Maravilha, uma maravilha! Ela é do mar. Esse marzão todinho... ela 
é dona de ponta a ponta. 
O povo vem perguntar: Onde é seu terreiro? Meu terreiro é aqui, na porta de casa, 
no jardim... (risos) 
(Silêncio)  

Lia lembra da fala que o Padre fez a respeito das Cirandas que aconteciam no Pátio 
de Igreja e se diverte: 
 
Ele (Padre) disse assim: Olhe, né que eu seja contra a Ciranda não, nem as músicas 
nem à você não; mas quando a senhora, dia de sábado, dá pra senhora esperar eu 
celebrar a missa?  
Eu disse: Pois não Padre. Sua palavra é um pedido. O senhor é uma autoridade.  
Ele disse: pois é porque muitas vezes tô celebrando a missa e muitas mulheres, 
beatas da igreja, elas ficam dançando dentro da igreja (risos) 
 
Pesquisadora: e a senhora pensando que tava atrapalhando... (risos) 
 
O Padre disse: Enquanto eu tô pregando eu tô notando que é elas tão fazendo 
assim (mexendo os ombros em movimentos de dança) Risos.  
Ele disse que é muito forte o batuque do Côco, do Maracatu e que os santos só 
faltam cair, que é muito forte e é em cima da Igreja! Não Padre, por isso não, só vou 
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fazer a Ciranda, só vai usar som depois que celebrar essa missa. Depois que acabar 
vão tudinho pra Ciranda. É animado o povo.  
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM BETO HEES – BRINCANTE E PRODUTOR 
ARTÍSTICO DE LIA 
 

Josiberto da Costa Hees, 54 anos, Produtor Cultural 

 
Pesquisadora: O senhor dança Ciranda? 
Bastante, lógico! (risos) Toda vez que tem show o pessoal fica achando que eu sou 
besta (risos) 
 
Pesquisadora: Fica Lia cantando e você lá dançando (risos) 
É, porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu tenho meu trabalho e na 
hora que acontece o show mesmo tem um apoio específico; eu tenho que dar o 
tempo pra ela, porque a gente tem um tempo determinado, um „set‟ né?, O primeiro 
„set‟ do show é um bloco de Ciranda aí se o show é de uma hora, uma hora e 
quinze, uma hora e meia aí eu tenho que controlar esse primeiro „set‟ porque aí no 
segundo entra o Côco, aí vem o Maracatu, então esse primeiro set, a primeira 
música e a última música é combinado pra os músicos, né? É uma „deixa‟ que vai 
ser a última. O miolo ela canta o que ela quer: se é São João ela canta uma de São 
João, se é Natal, canta uma de Natal, se tá em  João Pessoa ela canta uma música 
lá de João Pessoa e por aí vai. Aí segue o repertório mais ou menos certo que é o 
Côco que também não tem o repertório certo, mas tem um tempo determinado mas 
aí ela vai sozinha. Aí depois do Côco tem dois o Maracatu, depois tem Maxixe, 
depois volta pra Ciranda, são três Cirandas já combinadas e encerra. Mas esse 
primeiro miolo eu tenho que dizer pra ela. Discretamente eu tenho que dá um toque 
pra ela que já;  ela vai cantar aquela, pode puxar uma depois depois ela acabe esse 
bloco senão vai atrapalhar o andamento que a gente tem que acabar de tal hora 
porque vai ter outro show, de repente é um festival, tem outras atrações . Tem um 
tempo determinado pra acabar. 
 
Pesquisadora: E o senhor como dançador de Ciranda, quando o senhor tá lá 
dançando, qual é a sensação? O que sente um dançador de Ciranda? 
Vou lhe dar um exemplo: a gente começou a fazer esse evento aqui, a Ciranda de 
Itamaracá em 2005, 2006... 2005! Aí é, a gente não tinha dinheiro. Ás vezes a gente 
começava a noite com duas grades de cerveja, aí vendia aquelas duas grades, 
corria pra comprar mais outra; quando vai vendendo vai comprando aí no final da 
noite a gente vendeu vinte reais de cerveja, né? Carregando nas costas. Mas aí 
quando dava tava na Ciranda, me acabava na Ciranda. Mesmo no cansaço, tu fez 
aquilo ali na marra mesmo, porque não tinha incentivo de pagar os músicos, pagar 
todo mundo, com as cervejas que fossem vendidas. Tu tinha uma sensação assim 
“porra, tô realizado”, porque enche de criança, enche de gente velho, então a 
sensação é a melhor possível né? Assim e só é possível isso por causa da Ciranda 
porque é uma, uma... tem muita gente, inclusive gente que até tem tese em cima do 
lance terapêutico da Ciranda; não já como turista, não como cultura, como arte, mas 
como uma coisa terapêutica: tu vai, tu dar as mãos, há uma troca de energia ali e há 
uma sinergia ali entre todo mundo. Quem tá na Ciranda, na Ciranda ninguém é 
maior, ninguém é melhor, não tem o primeiro, não tem o último, é uma roda, né? 
Tem criança, tem gay, tem uma lésbica, tem uma madame, tem a prostituta. Várias 
Cirandas da gente no Recife Antigo, que a gente fez logo no início quando eu fui 
trabalhar com Lia, toda semana,  todo Domingo na Rua da Moeda, e ali no Domingo 
de tarde tava a madame de Boa Viagem e tava a prostituta do gás; tava a mulé que 
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tava vendendo caldinho com cachaça, jogava de baixo da mesa lá e entrava na 
roda; o caba, o „cheira-cola‟ tava lá (risos), então é a única dança que junta uma 
prostituta com uma madame, dois homem, três, quatro aqui no Nordeste, aqui é tudo 
machista, que dançam juntos. Qual é a dança que dois homens dançam juntos? Só 
a Ciranda. Então é super democrática e isso passa; em cinco, seis anos que a gente 
fez a Ciranda aí a gente nunca apartou uma briga. Nunca! E tinha cachaça, o povo 
ficava bebo, mas nunca teve assim uma coisa de uma briga, uma coisa assim, por 
que ali tava o maloqueiro, mas também tava a vó dele, tava a vizinha dele; né 
porque é uma coisa exotérica da Ciranda, é porque como congrega todo mundo 
então às vezes a pessoa não respeita fulano, mas tá lá. Dona Maria que é sua tia ou 
sua mãe ou sua vó, né?, tá seu filho. 
 
Pesquisadora: O senhor acha diferente dançar a Ciranda aqui em Itamaracá e 
fora? 
É. É diferente sim. Porque aqui tu tá com pé na areia, tá o povo daqui mesmo; até a 
forma de se dançar aqui em Itamaracá é diferente: dança „encangadinho‟ ele não 
dança com a mão. Bota um aqui, outro aqui e fica “tchik tchik tchi”já é outra, já é 
outra... e tem um balanço, você vê na Ciranda quando é o povo de Itamaracá que tá 
dançando, tem um sincopado, tem uma pisada bem.... “tchun tchun tchun tchun, 
tchun ,tchun, tchun, tchun, tchun, tchun tchun!” (imita a batida de uma das Cirandas 
de Lia). Às vezes a pessoa fica, em São Paulo eu fui agora, a pessoa fica fazendo 
coreografia (faz a géstica das rodas de São Paulo) também aí eu já saio da roda 
(risos). Não tem nada a ver. Tu tá aqui, no maior,(dançando) na tua... O importante 
da Ciranda é marcar o pé esquerdo na hora do surdo. “Tan tan tan tan tan dan dan 
dan dan” é quatro! Agora, vira pra pegar, pra pegar aqui: tchau! Não tem paciência 
pra isso não. (risos) É, aí já é coreografia. Porque Dona Maria daqui da praia não vai 
fazer isso. É dar a mão e pronto. Pisar o pé no surto e acabousse. Aí faz o que 
quiser não dá errado.  
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM JUNIOR – BRINCANTE CIRANDEIRO E EX-
FREQUENTADOR DO „ESPAÇO CULTURAL ESTRELA DE LIA‟ 
 

Ednilson Ferreira da Silva Júnior, 30 anos, Gestor Ambiental 
 
Tem diferença em dançar em Itamaracá e dançar em outro canto? 
Tem diferença sim, principalmente no Estela Cultural que ali como tem a roda 
mesmo de Lia de Itamaracá tem uma energia mística ali, que é diferente de qualquer 
lugar do país. Eu dancei Ciranda em Natal, em Recife, , em vários cantos, no SESC, 
mas „na Ilha é na Ilha‟. Inclusive até o próprio músico dela que é o trompetista que 
toca trompete, ele falava que tocar na Ilha de Itamaracá é diferente pela energia que 
o povo mesmo mandava quando ía pra lá. Quando começava era todo mundo 
alegre, satisfeito, feliz, aquela coisa assim...todo mundo ansioso. Se acaba a 
Ciranda já todo mundo com as pernas doendo, se acabando, todo mundo, menino 
chorando, perdendo a mãe (risos), bolso sujo de areia ...mas realmente, dançar 
Ciranda na Ilha de Itamaracá, no ponto cultural de Lia é uma experiência, assim, 
única!  
 
A movimentação, você percebe que é diferente dos outros cantos; a de braço, 
de pernas? 
Lá o pessoal dança a Ciranda mais simplificado porque a maioria das pessoas que 
vão lá são mais pescadores ou o povo da Ilha mesmo que já vem com uma jornada 
de trabalho já muito cansado aí vai pralí pra um momento de diversão mesmo; 
mas..é... a dança da Ciranda é normal. Eu já vi, por exemplo, em Recife, no 
mercado, a Ciranda totalmente diferente, com uns passos mais diferentes, aquele 
negócio da onda e tudo ... na Ilha tem um negócio que eu vi pouquíssimas vezes, 
assim, em outros lugares, que na Ilha é muito mais comum que é uma roda grande, 
uma roda dentro dessa roda, outra roda dentro dessa roda e no meio uma roda de 
criança, só criança dançando que nos outros cantos não vejo muito isso. Só vejo 
uma grande roda. 
  
Edlene Assis, que estava presente na conversa, complementa: 
Eu acho legal que era uma roda indo prum lado, a outra, tipo, fazendo uma o 
contrário da outra. Era a coisa mais linda do mundo. É muito lindo! 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM EDLENE ASSIS – BRINCANTE E EX-
FUNCIONÁRIA DO „ESPAÇO CULTURAL ESTRELA DE LIA‟ 

 
Edlene Assis Ferreira, 32 anos, Cantora. 

 
Eu sou Edlene Assis Ferreira, tenho 32 anos e sou Cantora.  
 
Edlene, você frequentou o espaço de Lia? Qual a relação que você tem com as 
Cirandas? 
Então: durante seis meses eu trabalhei no Espaço de Lia, no „Espaço Cultural 
Estrela de Lia‟, então eu trabalhei diretamente na produção das Cirandas lá. 
 
O que você via em relação a Lia enquanto artista? 
Eu vejo que é uma cultura viva, né?!  Eu acho que são poucos que tem a nobreza 
que ela tem que consegue transmitir com tanta simplicidade e ao mesmo tempo com 
tanta força a Ciranda praieira, né?. 
 
Pesquisadora: E você dançou Ciranda? 
De me acabar (Risos). Sempre. De vez em quando eu dava uma escapulida e ía 
dançar Ciranda: - fica aqui no meu cantinho aqui, eu já volto.  
 
Pesquisadora: E qual a sensação de um dançador de Ciranda? 
A sensação, primeiro que é uma coisa muito envolvente. Aquela batida daquele 
surdo, ali, aquela marcação, o tempo todo marcando. Aí você entra naquela roda, 
daqui a pouco tem outra roda, quando você vê tá se formando outra roda fora de 
você, aí você vê uma roda dentro da outra roda, é tão bonito de se vê fora como é 
lindo de participar. É incrível. È muito bom.  
 
Pesquisadora: A relação das mãos na Ciranda, como isso acontece? O que faz 
você ir para roda? 
Primeiro pelo ritmo. É contagiante demais. Quando você ver você já tá na roda. 
Você num tem, você num para pra pensar, pra pegar na mão. Eu, pelo menos, não 
conhecia ninguém na Ilha (de Itamaracá), o contato que eu tinha era com o bar ou 
ficava dentro do restaurante ; ou ajudava lá na parte do Acarajé que vendia Acarajé 
lá também, vê se tava faltando gelo, era mais a parte operacional. Mas quando ía 
dançar, juntava todo mundo, juntava turista com pescador, com dono de casa, com 
criança, com velho, com todo mundo, negro, branco, índio, o que aparecesse por lá; 
se aparecesse ET ía dançar Ciranda também. Você não observa o lado. É uma 
dança muito democrática. Não é uma roda de rico, uma roda de pobre: não, não. É 
todo mundo junto e misturado ali. Você nem se importa com quem você tá do lado. 
Simplesmente você pega na mão e vai, vai dançando.  
 
Pesquisadora: E qual o momento que o seu corpo decide entrar na roda? Tem 
isso? 
Eu acho que, pelo menos comigo, bastava Lia abrir a boca. Quando Lia abria a boca 
“Eu sou Lia da beira do mar Morena” quando puxava aquele tarol: pronto. Eu já 
ficava me coçando assim (faz gesto de coçar os braços) que quero ir! Eu quero ir! 
Eu quero ir! Muito bom. Quando cê vê a noite acaba e você tá lá „tum tum‟ dançando 
Ciranda. Nossa, cê se caba de dançar e você não sente, simplesmente não sente. 
Quando vê : Pô, já cabou!  
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Pesquisadora: E como observadora, no momento em que você não estava 
dançando, nos brincantes, o que eles transmitiam estando lá na roda? 
Além da alegria, né?, é uma cena muito bonita de se ver, né?, aquela união. A 
dança em si ela é muito agregadora, né?  Ela une muito as pessoas. É... muito 
cíclica também. Fica olhando aquela coisa girando, girando, é meio, como é que eu 
posso dizer: a pessoa acaba ficando meio hipnotizado com aquele negócio, sabe? É 
meio interessante. O que os brincantes passam é justamente essa alegria, essa 
união na hora de dançar. É muito, muito interessante.  
 
Pesquisadora: O tempo da roda, como é que você sentia estando dentro? Tem 
um tempo longo? Como é que eu corpo se sente dentro da roda na hora da 
dança? 
(Silêncio. Pensando) 
Assim, não sei pras outras pessoas, mas pra mim eu não conseguia sentir o tempo 
passar não., sabe? Passava um pouco diferente pra mim. Eu fechava o olho e ía 
dançar Ciranda. Óbvio que tem gente que cansa; é por isso que de vez em quando a 
roda faz o retorno, né? Vai prum lado, depois vai pro outro , aí vez em quando você 
muda o passo. 
 
Pesquisadora: E esse fechar o olho era por quê?  
É pra sentir a batida da música e ir dançando, dançando... Sentir a batida do surdo;  
a batida do surdo e o tarol  é primordial pra mim na Ciranda. 
 
Pesquisadora: Tem um „lance‟ de energia? 
Tem. Muito, muito lance. Muito. Só quem participa de roda de Ciranda que 
realmente... é aquela Ciranda mesmo de praia que você tá lá com aqueles 
pescadores. É um pouco diferente, sabe? Do que eu vejo. Eu já dancei Ciranda lá 
(Ilha de Itamaracá) e já dancei Ciranda aqui em Natal. É um pouco diferente, né? Lá 
tem aquela marcação mais grudadinho assim (faz a géstica). Tem gente que pega, 
num pega só na mão assim, pega mesmo grudadinho pra fechar um pouco mais a 
roda, sabe? Então você vai dançando meio assim a Ciranda ( repete a géstica do 
bailado). Aqui não, eu vejo muita invenção de passo. Não precisava não, não 
precisava não que a Ciranda é simples. Ela é bonita por ser simples. 
 
Pesquisadora: E o que é a Ciranda pra você? 
Ciranda é a síntese da união dos povos. Alí ninguém sabe o que é preto, o que é 
branco, o que é rico, o que é pobre, tá todo mundo junto de mão dada. Essa pra mim 
é a maior lição da Ciranda. 



92 
 

APÊNDICE E – ENTREVISTA COM MIRANILSON SIVESTRE MONTEIRO – 
BRINCANTE CIRANDEIRO 
 

59 ANOS, MILITAR DA RESERVA 
 
Pesquisadora: O que o senhor sente quando dança? 
Só nos transmite alegria. Eu fiquei muito feliz, mesmo de verdade, principalmente 
porque eu estava com minha esposa dançando essa Ciranda de Lia. 
 
E o que é a Ciranda? 
A Ciranda é uma inteiração com as outras pessoas que lhe cercam. Naquele 
momento em que eu dou as mãos a pessoas que eu nem conheço eu estou feliz e o 
mundo devia ser uma Ciranda dessa. (Aplaudiu). 
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