
PROJETO RESGATA A MEMÓRIA DO SAMBA CHULA

O “Cantador  de Chula”  é  um projeto  de pesquisa,  registro,  preservação e divulgação 
deste tipo de samba de roda natural do Recôncavo e Agreste baiano, promovido pela 
Associação Sociocultural  Umbigada,  com patrocínio  do  Prêmio  Avon Cultura  de  Vida, 
através do incentivo fiscal da Lei Rouanet . Seu objetivo é resgatar e manter a memória 
desta  tradição cantada  brasileira  que  corre  sérios  riscos  de  desaparecimento  na  sua 
vertente mais essencial.

Como  resultado  do  “Cantador  de  Chula”  serão  produzidos  3  mil  CDs  e  DVDs, 
acompanhados  de encarte com textos da pesquisa histórica, sócio-cultural e musical, 
além de depoimentos e imagens diversas sobre a vida e obra dos mestres de samba e 
dos mais velhos sambadores.

O evento de lançamento do material está previsto para o mês de outubro, quando será 
exibido o documentário Cantador de Chula, dirigido por Marcelo Rabelo, e apresentada 
uma mostra de sambas chula em Santo Amaro.

Mais informações: www.cantadordechula.wordpress.com
Assessoria de Imprensa
Graça Rossetto/ Odilon Sérgio
9948-4240/ 8782-4538
cantadordechula@gmail.com
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SAMBA DE RODA

No  samba  de  roda,  existem  muitas  variações  das  cantigas,  que  recebem  nomes 
diferentes a depender do local. Na Ilha, em Salvador e municípios próximos predomina o 
samba corrido e as influencias urbanas. O samba chula característico, também chamado 
samba de viola e samba amarrado, se encontra na antiga região da cana que abrange 
Maracangalha,  São  Francisco  do  Conde,  Terra  Nova,  Teodoro  Sampaio,  Saubara, 
Santiago do Iguape e principalmente Santo Amaro. Uma dupla de cantadores canta a 
chula e a outra dupla reforçada pelo coro das mulheres responde com o relativo - um 
verso menor que “arremata” a chula. Nessa hora, ninguém entra na roda para sambar, 
esperando os homens terminarem de cantar e começar a parte instrumental com solos de 
viola e da percussão. A sambadeira agora samba com passos miudinhos, “peneirando” e 
percorrendo a roda toda até dar a umbigada noutra sambadeira, que espera a próxima 
chula cantada.

As chulas são miniaturas poéticas que tratam dos assuntos da vida, contando pequenas 
histórias,  relatando  conflitos  e  as  complicações  da  paixão,  retratando  aspectos  do 
cotidiano e dando conselhos, alertas e “sotaques” para quem precisa ouvir. Os grandes 
temas cantados são ligados ao universo amoroso, ressaltando a visão do homem sobre a 
mulher, assim como sobre o próprio samba; os acontecimentos na roda; e o papel da 
viola,  por  estabelecer  uma  ligação  forte  entre  os  homens  tocando  e  as  mulheres 
sambando. Muitas chulas retratam a vida do trabalho na roça, no canavial, no mar e no 
mangue, às vezes com uma conotação do sofrimento, do “penar” que remete aos tempos 
da escravatura.  Em contraste com o lado pesado da vida,  estão as chulas lúdicas e 
eróticas,  contando  piadas  e  conselhos  irônicos,  pequenas  parábolas,  satirizando 
situações sensuais e tragicômicas da vida. Outro aspecto é a vida religiosa que se revela 
nas chulas que cantam os santos católicos e mais os orixás e os caboclos nas religiões 
afro-brasileiras, muitas vezes falando em metáforas.

Na outra margem do Rio Paraguaçu, nos municípios de Antonio Cardoso, Santo Estevão 
e Rafael Jambeiro, a chula é chamada de côco e o corrido chamado de chula. O samba 
nessa região se caracteriza por ser um samba de desafio, cheio de riquezas poéticas que 
retratam  o  universo  regional  com  sutileza,  humor  e  variedade  literária.  Entre  os 
sambadores antigos, samba é coisa séria, assunto de homens brabos que se desafiam 
com  palavras  afiadas  e  bem  ritmadas,  levando  noites  inteiras  nessas  disputas  que 
renderam muitas lendas em toda região. 
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A PESQUISA DE CAMPO

Durante aproximadamente dois meses a equipe de pesquisa e documentação do projeto 
Cantador  de  Chula   percorreu  16  localidades,  algumas  delas,  pequenos  povoados 
situados no Recôncavo e Agreste  Baiano.  Para  facilitar  o  trabalho  de campo, a  área 
abrangida pelo projeto foi repartida em quatro territórios, denominados por Zona da Cana, 
Zona do Mangue, Semi-Árido e Grande Salvador. Em cada uma destas quatro regiões a 
equipe  contou com o  suporte  de  sambadores  aprendizes,  pessoas  da    comunidade 
escolhidas pelo projeto para mediar a relação com os mestres de samba chula e dar 
apoio logístico nas fases de pré-produção e produção, em função do envolvimento delas 
com o samba chula. Esta expedição tinha a missão de registrar a memória e os relatos de 
vida  de  homens  e  mulheres,  quase  todos  negros  na  faixa  de  60  a  100  anos,  vidas 
marcadas  pela  privação e pobreza,  herdada do sistema escravagista colonial, mas que 
deste mesmo contexto de exploração  do trabalho escravo preservaram uma das mais 
ricas tradições cantadas da cultura popular brasileira, o samba chula. 

Muitos  destes  antigos  cantadores   e  sambadores  selecionados  pelo  projeto  já  eram 
conhecidos  pelos  coordenadores de pesquisa Katharina Döring e Ari Lima  há alguns 
anos atrás, durante a elaboração do dossiê do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) de tombamento do samba chula como patrimônio oral e imaterial da 
humanidade.  Outros  foram indicados  pelo  repentista  e  artista  popular  Bule-Bule,  que 
prestou  consultoria  ao  projeto  devido  o  seu  vasto  conhecimento  sobre  as  tradições 
populares no Agreste Baiano. Contudo, o critério utilizado nesta escolha dos mestres foi o 
destaque  e  o  reconhecimento  dos  seus  sambas.  As  entrevistas  realizadas  com eles 
seguiram um roteiro básico, cujas questões versavam sobre a história pessoal do mestre 
e sua iniciação no samba chula,  a definição pessoal  deles para o samba chula e as 
dificuldades de transmissão oral do saber para as gerações mais novas. 

Deste  esforço  de  pesquisa  resultaram  relatos  de  histórias  de  vida  emocionantes, 
extraídos  das  recordações  sobre  a  labuta  nas  plantações  de  fumo,  o  vai-vem  dos 
tropeiros no transporte de carga atravessando o sertão baiano,as rezas por ocasião das 
celebrações aos santos padroeiros e do samba que varava as noites. Aliás, é bastante 
significativa esta ligação entre o samba e o universo do trabalho,  até  mesmo porque 
alguns relatos dão conta de que a dinâmica do canto da chula se originou no trabalho nas 
leiras de cana de açúcar, quando os  cortadores enfileirados ditavam um verso e os da 
outra fileira respondiam igualmente com versos.
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GRAVAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO

A gravação do documentário, que teve Nicolas Hallet a frente da fotografia sob a direção 
do documentarista Marcelo Rabelo, durou quatro semanas, duas delas dedicadas a pré-
produção e as outras duas efetivamente á produção. Foram quarenta horas de registro, 
realizado   predominantemente em ambientes abertos para aproveitar  a  luminosidade 
natural.  Quando  as  gravações  ocorreram  em  lugares  fechados,  o  problema  com  a 
luminosidade foi contornado com a abertura de portas e janelas e o  uso de rebatedores 
de luz.

As locações escolhidas tinham sempre a ver com a história de vida dos mestres, deviam 
dar  oportunidade  para  o  flagrante de situações cotidianas como o trabalho na roça, a 
feitura  do  artesanato,  o  grão  socado  no  pilão,  a  pesca  e  tantos  outros  momentos 
significativos. Para criar um ambiente agradável nas gravações,  sempre que possível 
eram convidados  moradores locais  e pessoas próximas aos Mestres, que acabavam 
motivando uma conversa descontraída e reveladora.

O  documentarista   Marcelo  Rabelo  ficou   impressionado  com  a  diversidade  cultural 
encontrada  nos  lugares  que  visitou  e  ao  mesmo  tempo  preocupado  com o  risco  de 
extinção.  “A  diversidade  cultural  encontrada  nas  regiões  percorridas  é  realmente 
grandiosa e, ao mesmo tempo em que entramos em contato com este rico patrimônio  
imaterial, nos deparamos com uma cultura popular onde seus mestres estão praticamente  
esquecidos e pouco valorizados, em sua maioria com estado de saúde não muito bom,  
nos trazendo uma sensação de que tudo aquilo corre sério risco de ficar perpetuado  
apenas na memória e em registros como este”.

GRAVAÇÃO DO CD 

O diretor de gravação de aúdio Tadeu Mascarenhas e sua equipe, munidos com uma 
unidade móvel  de  gravação,  enfrentaram as condições acústicas  mais  adversas para 
capturarem o canto dos mestres de samba chula. As gravações ocorreram nos lugares 
mais inusitados, como rinha de galo, minúsculas salas de estar, e como se pode prever 
em muitos deste locais o maior problema era o fornecimento de energia. Mesmo assim os 
desafios foram superados, e o material coletado poderá ser conferido no CD “Cantador de 
Chula”,  que traz  uma seleção criteriosa  de  sambas chulas,  com o cuidado para  que 
estivesse representada a diversidade sonora das diferentes localidades.

Tadeu  Mascarenhas  denomina  de  gravação  documentário  esta  forma  espontânea  de 
registro, sem muito controle e previsão do trabalho. “ É uma gravação documentário. Não 
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é nenhum disco feito em estúdio. É uma captura no lugar de origem do grupo. O processo  
de produção dele não foi convencional como seria hoje produzir um disco porque ele é 
meio documentário.  Não dá pra fazer  como se faz com músico de estúdio.  Você vai  
gravar um instrumento, depois outro.”

Ele também enfatiza que este formato é mais compatível  para a gravação do samba 
chula,  pois  dá  mais  liberdade  para  os  sambadores  se  expressarem  de  forma 
descontraída, alegre e autêntica, como deve ser uma roda de samba. “ Porque o samba é 
muito alegre. É um encontro que eles fazem. Não é um show de música ensaiado que 
eles combinam os acordes. É uma outra relação, comportamento. Isso foi o objetivo mais  
perseguido. Era passar essa energia da coisa. Justamente por isso a gente foi lá, não  
trouxe eles cá (pro estúdio), pra eles não ficarem travados, não fluir. Era um encontro  
mesmo, né . Fazer a roda, tomar cachaça e sambar”.

ASSISTENTES SAMBADORES

O maior desafio ao se implementar um projeto  cultural  é justamente assegurar a sua 
continuidade,  de  forma  que  mesmo  depois  de  finalizado  as  ações  desenvolvidas 
continuem  a  ter  desdobramentos.  Em  muitas  cidades  do  interior,  falta  mão  de  obra 
profissionalizada para atuar na produção cultural.  Isto   afeta a sobrevivência dos grupos 
culturais locais por terem dificuldade para pleitear recurso às fontes de financiamento e de 
acesso aos circuitos  de  exibição artística.  Por  isso,  desde a  concepção do projeto  a 
etnomusicóloga Katharina Döring já tinha previsto a integração das lideranças ligadas aos 
grupos de samba chula à equipe de trabalho como assistentes de produção. Ela defende 
que “uma das questões fundamentais é a participação de assistentes sambadores de  
modo a integrar as pessoas da zona rural em projetos de pesquisa e produção cultural,  
possibilitando a aprendizagem e o estágio prático que os incentivariam a desenvolver os  
próprios projetos em torno do samba de roda nas suas comunidades.”

Cada  uma  das  quatro  zonas  abrangidas  pelo  projeto  teve  um  assistente  sambador 
responsável  por  auxiliar  a produção.  Katharina Döring explica que a Associação de 
Sambadores do Estado da Bahia foi ouvida na seleção de alguns assistentes sambadores 
e  outros  foram  selecionados  conforme  a  sua  liderança  nas  suas  respectivas 
comunidades: 

“Na  seleção  dos  quatro  assistentes  sambadores,  ouvimos  a  direção  da  ASSEBA e  
concordamos em selecionar inclusive dois lideres - Rosildo Moreira do Rosário, diretor da 
ASSEBA , e Fernando Santana , diretor e produtor do grupo Samba Chula de São Braz -  
que ,apesar da experiência acumulada, alegaram que  precisavam aprender mais com  
projetos profissionais de pesquisa e produção cultural. Uma outra assistente Ana Lucia 
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Francisca de Anunciação foi selecionada porque é filha do Mestre Quadrado, uma mulher  
muito  engajada na cultura regional  da  Ilha e  com vontade e  garra  para  aprender  as  
funções de produtora e  liderança,  sem ter  tido  oportunidade de exercê-las.  Paulo de 
Almeida Santos foi o selecionado na região do Semi-árido, pois o conhecemos através do  
trabalho com Bule-Bule nesta região e se revelou como jovem líder da comunidade local,  
demonstrando muito conhecimento e interesse pela cultura e um poder de agregação e 
articulação muito grande”  finaliza.
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