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ARAUJO, Joana de Cassia Santos. 0 Tambor de crioula no Rio de Janeiro. 2004. Monografia
(Licenciatura Plena em EducaCio Artistica — Habilitacäo em Müsica) — Instituto Villa-Lobos,
Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

RESUMO

Neste trabalho apresento uma pesquisa sobre o processo de difusão do tambor de crioula
maranhense na cidade do Rio de Janeiro. Na introducao relato o surgimento do interesse por
este tema: jovens de classe media que de consumidores da cultura popular no Maranhio,
aparecem como produtores dessa mesma cultura no Rio de Janeiro. Para tanto, foi necessirio
fazer uma apresentaglo do tambor enquanto folguedo afro-brasileiro em seus locais de origem,
tendo como principal referencia o livro de Ferretti, Tambor de Crioula, ritual e espetciculo e
uma entrevista com Claudio Henrique Cruz Amaral, mais conhecido como Cacau, o principal
responsive' pela execucão e aprendizado musical do tambor em terras cariocas

Palavras-chave: Tambor de crioula — Rio de Janeiro — jovens de classe media — aprendizado.
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Introd tick°

Foi assim que tudo comecou, dois maranhenses que se encontram por acaso em

algum lugar na cidade do Rio de Janeiro:

-E pequeno! Eu to to reconhecendo de algum lugar!

-Hem helm, esse jeito de falar...vem ca, to tido es maranhense?

Pronto. Ali mesmo telefones e enderecos são trocados e um encontro é logo

marcado.

-Sabe que eu tenho um resto de camarâo seco e urn pouco de farinha d'igua! Por

que a gente nao faz um almogo na minha casa no domingo?

-Posso levar uns amigos? eles tambêm sac maranhenses, inclusive urn deles

acabou de vir de li e trouxe umas garrafas de catuaba e guarani Jesus.

Ji se pode imaginar que no domingo houve "o encontro". Encontro coin os mais

diversos tipos de saudades: saudade do camaräo seco, que virou uma deliciosa torta de

carnal:do, saudade da farinha d'igua que caiu super bem corn o arroz de toucinho, sem

falar do guarani Jesus, o nosso sonho cor-de-rosa...e como digestivo, uma catuaba,

cachaca corn canela e cravo, embalado por uma "pedra", regaae de raiz. Depois disso, os

vizinhos percebiam que algo diferente estava acontecendo no prèclio, pois aquele almoco

virou uma festa, e nä° uma festa comum. Estavam sendo cantadas miisicas diferentes:

bumba-meu-boi, cacuriá, tambor de crioula, reggae, e, como näo poderia faltar, masicas

de compositores populares maranhenses, como Zeca Baleiro, Rita Ribeiro e outros.

Lembro-me de urn dia ern que eu e alguns amigos maranhenses estivamos

ouvindo e dancando, as alturas, uma toada de tambor de crioula no aparelho de som, pois

naquela dpoca era a imica maneira disponivel, pois ainda nao tinhamos comprado a nossa

"parelha" de tambor, ou melhor, o conjunto de instrumentos que acompanha o tambor de

crioula'. Depois de alguns minutos, e nem eram 10 horas da noite, o porteiro do prèclio

tocou a campainha e nos informou que os vizinhos iriam chamar a policia porque

estavamos fazendo macumba no prédio.

Compost() por ties tambores e urn par de matracas (dois pedaeos de madeira percutidos contra o corpo do
[amber). 0 conjunto sera descrito adiante.
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Quando chegava o mOs de junho, era quando mais sofriamos. Nesse periodo, sac)

festejados Sao Joao, Sao Pedro e Santo Antonio. "Brotam" arraiais por todos os cantos•
em sao Luis. Quadrilhas, cOcos, dancas diversas como baralho, le18, cacuria e,

principalmente, diversos grupos de bumba-meu-boi e tambor de crioula se apresentam

por toda a cidade.

Na noite do dia 29 de junho, todos os grupos de bumba-meu-boi vac) a Igreja de

Sao Pedro, pedir bencao ao santo. Qualquer urn ali presente é tornado por uma

embriaguez de cores, brilhos e sonoridades, pois nesse momento os quatro sotaques 2 de

bumba-meu-boi se encontram e milhares de pandeirOes, matracas 3, tambor-oncas4,

maracas e zabumbas estao sendo tocados ao mesmo tempo. Os bois dancam rodeados por

indias, vaqueiros e cazumbas5, todos eles trajando maravilhosas roupas bordadas corn

micangas, lantejoulas, fitas e penas. Quando chega o amanhecer, parte uma procissao

pelo mar. E a vez dos pescadores pedirem protecao a Sao Pedro.

Queriamos estar la, mas nao era possivel. Entao por que nab recriarmos, no Rio de

Janeiro, o "Maranhao" de que tinhamos saudades?

Ha quatro anos anis, surgiu Divina Corriola, um grupo de maranhenses e

"emaranhados," 6que se reunia para pesquisar e dancar o cacuria, uma danca de roda,

brincada nas was e pracas de Sao Luis, que tern sua origem nas festas do Divino Espirito

Santo. 0 grupo nao so brincava em pracas e festas, como também chegou a organizar

oil cinas corn mestres do Maranhao, como Mestre Felipe do tambor de crioula e dona Tete

do cacuria. Um momento Onico, caracterizado por aprendizes buscando conhecer as

tradicOes populares, e mestres orgulhosos por trazerem para ouvidos urbanos uma mostra

de sua riquissima cultura.

2 "Sotaque e o termo usado no Maranhao para designar o estilo de bumba-boi conforme a origem local, e
abrange a lirica das towin g corn sua maneira de cantar, a instnunentacao musical corn sua maneira de tocar
e a indumentiria corn sua maneira de dancar e atuar". (BUENO, 1999:30).
3 Instrumento idiefono de frier* que consiste em dois pedacos de madeira rija, de aproximadamente 20
centimetres de comprimento por 8 de largura e 2 de espessura, os gnats, atritados fortemente um contra o
outro, em movimentos regulares, produzem sons rascantes (V1EIRA FILHO, 1977).
4 Instrumento rnembranofono que produz urn ronco (VIEIRA FILHO, 1977).
5 No auto do bumba-meu-boi, o cazumba, urn ser misterioso, nem homem nem muffler, tem a tarefa de
atrapalhar Pai Francisco para que ele nao mate o boi.
6 Giria usada pelo grupo quando pessoas de outras regieks se encantam por algo que se relacione ao
Maranhao, podendo ser a culinaria, o artesanato, as manifestage•es folclericas ou ate quern sabe, por uma
pessoa.
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0 interesse pelas expressOes populares maranhenses is crescendo cada vez mais

entre os jovens urbanos de classe media. Nab somente os mestres da cultura popular

vinham ao Rio de Janeiro para ministrar cursos e oficinas, como tambem os novos

discipulos jam ao Maranhao, a fim de vivenciarem de perto essas manifestacees. Quando

regressavam, ja que nab podiam colocar nas malas a sonoridade, o colorido e muito

menos, a alegria contagiante daquelas festividades, eles traziam os instrumentos

musicals.

Foi assim que a parelha de tambor de crioula "As Tres Marias" chegou no Rio de

Janeiro. Recebeu esse nome por ter sido comprada por tres mulheres maranhenses, eu,

Miza Carvalho e Juliana Manhaes. Queriamos brincar o tambor quando sentissemos

vontade, corn os novos amigos que fizemos e, principalmente, na cidade que escolhemos

para morar.

Porém, apenas tees mulheres e tits tambores nao sac) suficientes para se fazer uma

brincadeira de tambor de crioula. Precisava-se chamar tocadores, dancantes e, mais, era

necessario pedir "licenca" — uma especie de autorizacao simbOlica — a sao Benedito, o

santo preto protetor do tambor de crioula.

Quando os primeiros toques dos tambores ecoam, toadas sao cantadas e mulheres

dancam em roda com suas saias, rememora-se o tempo em que os negros escravos fugiam

para o mato e cantavam para se divertir. Ao abencoar os tambores, Sao Benedito daria

forcas para a sustentacao da brincadeira.

Escolhemos entao a data do batizado 7 da parelha de tambor: no dia 22 de agosto

de 2002, numa noite de lua cheia e em urn lugar cercado por verde e maresia, bem

distante da cidade, no Museu de Arte Popular Brasileira, a Casa do Pontal.

Igualmente como se procede em festas de batizados no Maranhao, nos mandamos

convites para os amigos mais pr6ximos e arcamos com todos os preparativos da festa:

convidamos rezadeiras maranhenses para dar solenidade a cerimOnia, pagamos a

passagem do Mestre Xavier, discipulo dos mestres de tambor de crioula, conhecedor dos

Apesar de no tambor de crioula Ito ser comum a pratica do batizado, nas brincadeiras de bumba-boi do
Maranhao, é obrigatOrio o ritual de batismo, que acontece na noite do dia 23 para o dia 24 de junho, o dia
de Sao Joao. E rezada a ladainha diante do altar e se apOs receber a beneao do santo, o boi pole sair pan
brincar.
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ritmos tradicionais maranhenses, que atualmente mora em SA° Paulo, e preparamos uma

mesa com fibres, frutas e urn delicioso caldo de feija-o.

Ja no momento da chegada, os convidados se deslumbravam corn a beleza do

lugar. No ceu, uma imensa lua e no meio da mata, somente a iluminacäo das velas e da

fogueira. No altar, estavam presentee as imagens de São Benedito, de Santa Luzia e do

Divino Espirito Santo; diante deles, as rezadeiras rezavam a ladainha em latim. Depois da

reza, as pessoas formaram um grande circulo e a brincadeira Ode finalmente comecar.

0 batizado da parelha de tambor fez corn que se ampliasse a nossa rede social. A

partir dele, novas pessoas foram se integrando a esse movimento, trazendo suas

experiências e conhecimentos de outras expressOes culturais como capoeira, jongo,

maracatu, bumba-meu-boi, pastoril. Foi uma grande surpresa saber que ha quase trinta

anos, festas tipicamente maranhenses säo reproduzidas no Rio de Janeiro por obstinadas

caixeiras. Säo festas do Divino Espirito Santo e tambor de mina, realizadas no terreiro de

D. Antonia, em Nova Iguacu, por senhoras maranhenses que buscam perpetuar a cultura

de sua terra natal em solo carioca. Sempre que possivel, tentamos participar de suas festas

e traze-las para as nossas. No dia de encerramento do festejo para o Divino Espirito

Santo, em julho de 2003, o tambor das Tres Marias brincou no terreiro de D. AntOnia:

Essas meninas estao fazendo urn trabalho muito bonito dentro da cultura
maranhense. Elas estao apresentando o tambor de crioula, que era muito dificil,
eu ainda nao tinha visto aqui. Todas as culturas do Maranhao etas estao
trazendo. Tern pessoas que nao sao nem do Maranhao, e as vezes os prOprios
maranhenses nao tem urn certo conhecimento, nao procuram se aprofundar
dentro dessa cultura, que é conhecida ate no mundo inteiro. Eu estou comecando
corn elas na minim casa. De vez em quando elas levam outras pessoas. Muito
bonito. Elas estao me dando incentivo, forea para eu continuar. Eu ja estava com
vontade de desistir, mas elas apareceram no meu caminho e disseram: "nao dona
Antonia, sua festa nao pode acabar, n6s estamos aqui para the ajudar". E al me
deram essa forea. Elas pediram para ensinar algumas coisas. 0 Maranhao é
muito longe, nem sempre elas estao la. Eu nao me importo. Eu lambda) nao sei
nada, sou tambem tuna aprendiz. Cada dia a gente aprende uma nova coisa.
Entao elas querem aprender a cantar, tocar caixa. Nes estamos at para ensinar o
que a gente sabe. Nos Ito tivemos professor, elas.estio fazendo a mesma coisa
que eu. Eu escutava e aprendi, e e assim que a gente faz a festa. A festa dense
ano que aconteceu em julho, foi muito bonita. (Depoimento de D.Antenia ao
jornal 0 Impartial, estado do Maranhao; cm agosto de 2003).

A presente monografia a uma tentativa de descriclo e analise do processo de

difusäo do tambor de crioula maranhense na cidade do Rio de Janeiro.Visa tambem
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observar e relatar a maneira como o conhecimento é transmitido, tendo em vista urn

cenirio completamente diferente do original.

Ou seja, temos como objetivo refletir sobre alguns aspectos daquilo que Travassos

chama "a redescoberta contemporanea da musica e da cultura foiclOrica brasileira por

masicos urbanos de classe media" (2002:89). No caso, focalizarei o processo de

aprendizado desses jovens que, muitos deles, de consumidores da cultura popular do

Maranhao, aparecem agora como produtores desta mesma cultura no Rio de Janeiro. Isto

é, focalizarei movimentos culturais que "envolvem estudantes universitirios e aliam as

atividades artisticas a pesquisa de campo e bibliogrifica sobre cultura popular" (op. cit.,

p.92).
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Capitulo 1- 0 tambor de crioula no Maranhäo

1.1. As festas tradicionais de tambor

0 tambor de crioula é uma manifestacAo popular de origem africana praticada por

determinado grupo social como divertimento ou pagamento de promessa. Tres tambores

rasticos, feitos a partir de troncos de tuvores e recobertos por couro de animal (boi, vacs,

veado, cavalo ou tamandui), sae esquentados na fogueira e, logo apOs, percutidos corn as

mAos dos tocadores. Os outros participantes cantam toadas fixas ou de improviso para

que as mulheres dancem corn suas saias rodadas e coloridas. Uma "coreira", como é

chamada a dancarina, fica no centro da rode dancando para os tambores e logo em

seguida uma outra vai ao seu encontro para substitui-la, por meio da umbigada, ali

chamada "punga" 8 . De umbigada em umbigada, a festa vai ate o amanhecer:

A anima& do tambor de crioula to nas muffle, na rodada das saias delas,
porque mulhe é bicho danado pm dance bonito. Etas dà muita inspiraccio pry
cantador tira toada e pros tocadO esmurra tambO a noite inteira ate de manhci.9

Tambor de crioula em Alcfintara, MA.

8 Punga ou umbigada - gesso de aproximacdo quando o venire de um dancarino parece tocar o outro, corn
uma leveza surpreendente, para indicar que ele foi escolhido pan sucede-lo. (MOURA,1996:56).
9 Seu Nilo Mota, do bairn) da Madre Deus, São Luis do Maranhao, tocador, cantador e organizador de
tambor de crioula. (Apud. Ferretti et alli, 1995:66).
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A danga do tambor ocorre ao ar livre, no interior de urn circulo formado pelas

coreiras, cantadores, tocadores e amigos que ajudam a "engrossar o coro". As dancantes

ocupam quase que o circulo inteiro, dispondo-se uma ao lado da outra, enquanto os

tocadores, tamban dispostos lado a lado, ocupam o restante do circulo, juntamente corn

os cantadores. Embora se pareca corn outras dancas de umbigada existentes no Brasil,

somente no Maranhao é praticado esse tipo de folguedo1°.

0 tambor de crioula a uma danca produzida pelos setores menos favorecidos da

sociedade maranhense, tanto nos meios urbanos quanto nos rurais. Os participantes

desempenham entre outras atividades, as de estivadores, domêsticas, pescadores,

pedreiros, carroceiros, subempregados etc. Sao, ern sua grande maioria, descendentes de

negros africanos que atraves da pritica do ritual, sao os responsaveis pela manutencao e

valorizaglo de sua cultura; pois como nos afirma Moura (1996:77): "valorizar o passado

e recria-lo no presentee o modo de sustentar sua identidade".

Trata-se de uma forma de divertimento, mas possui certos aspectos relacionados

com a religiosidade popular, sendo uma forma ritual de pagamento de promessas. Ern

geral, sac) promessas feitas a Sao Benedito, o santo negro, tido como padroeiro do

tambor, a fim de se obter alguma grata:

Värios são os motivos das promessas pars Sao Benedito (...) pedido pars um filho
passar de ano no coldgio, doenca, um born panto pars uma filha, parenta ou pessoa
amiga, regresso de um parente ou amigo distante, emprego e muitos outros.
(FERRETTI et alli, 1 995: 51).

Depois de alcancada a grata, marca-se a data da festa. E indispensivel a presenca

da imagem do Santo colocado em um altar prOximo do local onde sera realizada a danca.

Geralmente reza-se uma ladainha, em latim, e s6 depois comeca a danca. "Quando bate

tamb6 de promessa pra Sao Benedito, .tem que to a ladainha, por qué se nao five a

ladainha o Santo nao recebe o tambir (Mestre Leonardo, apud FERRETTI et alli,

1995:51). Sao Benedito tambam costuma participar da danca, sendo, em alguns

momentos, colocado nas cabecas das coreiras ou carregado ern seus bracos.

Brincadeira, divertimento, festa, folganea. (Dicionario Aurelio — Seculo XXI).
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Motivo é o que nao falta para se realizar urn tambor de crioula: festa de

aniversario, chegada ou despedida de parente ou amigo, matanca de bumba-meu-boi, ou

mesmo, para reunia.o de amigos em noites de lua cheia num final de semana.

Ndo existe um calendario fixo para a realizac -do da brincadeira. Geralmente

acontece nas noites de fim de semana, podendo tambem ser apreciado nos dias de sabado

de Aleluia, 13 de Maio, dia de Nossa Senhora do Rosario. Quando se trata de tambor de

pagamento de promessa, ira acontecer de acordo corn a disponibilidade financeira do

devoto:

Eu ainda nem dancava tambor de crioula quando fiz minha promessa. Nesse tempo eu
vendia comida la na caleada da Alfandega. Tava invemo e urn dia deu uma chuva que
carregou a comida todinha. Ai eu olhava pras panelas e Lava tudo vazio e o dinheiro
que eu gastei pm fazer a comida foi todo. Eu fiquei pensando sem saber o que fazer. Ai
eu me peguei com Sao Benedito, pedi se ele me ajudasse a achar urn lugar coberto pra
vender a minha comida eu fazia tuna festa de tambO pm ele todos os anos que eu
pudesse. Quando completou quinze dias que eu pedi pm ele, eu tava la na caleada
quando chegou urn recado pra eu &la com tuna mega que era dona de uma barraca que
hoje 8 minha. Eu fui la e ela the pediu pra tomar conta da barraca dela por dugs
semanas. Depois pediu pra eu ficar mais um me's. Os negOcios Lava tudo dando
certinho, mas ela nao pOde flea corn a barraca e pa ssou pra mim. Quando foi no outro
ano, no dia sets de janeiro, eu dei a primeira festa. De la pm a% eu s6 nit) dei a festa
mesmo no ano que eu nao pude de jeito nenhum. Porque a promessa foi pm fazer a
festa no ano que pudesse. (Dona Roxa, apud FERRETTI et alit, 1995:51).

Corn relacao aos instrumentos utilizados no tambor de crioula, destacam-se tit

tambores que recebem as denominacOes de: tambor grande ou solador, meido ou socador

e crivador ou pererengo. E opcional o use de matracas: dois pedacos de madeira que sào

percutidos no corpo do tambor grande.

Primeiramente, os tambores são afinados ao calor de uma fogueira. Logo ap6s sa'o

colocados urn ao lado do outro, obedecendo a seguinte ordem: tambor grande e matraca,

meialo e crivador, a partir da direita para a esquerda. 0 grande é tocado corn o "coreiro"

(instrumentista) ern pe, o tambor preso a sua cintura corn o auxilio de uma corda. Os

outros dois tambores ficam deitados no chdo, com os coreiros sentados sobre eles. 0

tocador responsavel pelas matracas agacha-se atlas do tambor grande.

0 meilto é que da inicio a brincadeira. Ele é o responsrivel pelo andamento da

"toada" (cantiga do tambor de crioula). Seu toque nao apresenta variacao ritmica, pois

sua funflo a servir de base para os outros tambores. Corn uma das mlos, percutindo no
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centro do couro, o tocador tira o som grave, corn a outra Mao, tocando na extremidade,

ele tira o som mais agudo.
•

0 crivador entra apOs o meião. E tocado somente na extremidade do couro

tambor, produzindo um som agudo. Sua batida é inserida nos intervalos do toque do

meido. As celulas ritmicas combinadas do meiao e do crivador, servem de apoio ao solo

do tambor grande.

0 tambor grande entra ern seguida ao crivador. Sua area percutida é maior que a

dos outros tambores, possibilitando diferentes efeitos timbricos em seu solo. As matracas

entram por Ultimo. sao percutidas aos pares no corpo do tambor grande e emitem um som

bastante agudo, capaz de superar a altura dos tambores. Abaixo segue o exemplo da

relacdo entre os très tambores. (apud FERRETTI et alli, 1995:95).

Cat VA OM).

1 etho

44.04/vD4

0 tambor grande tern tamb6m como finalidade improvisar e marcar a "punga" (ou

umbigada), atrav6s de um toque grave e acentuado na area central do couro. 0 choque de

barrigas entre as dancantes e, portanto, determinado pela marcacäo da punga, dada pelo

tocador:
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Quem nao sabe dar a punga no momento exato, nao sabe dancar tambor de crioula. (...)
a punga e o seguinte: quando o tamboseiro bate a punga, a muffler tem que marcar
certo corn ele. Isso quando ela é dancadeira que sabe &near, porque quando ela nä°
sabe dancar ela nao sabe nem o que a punga.. porque minha filha, a punga é uma das
coisas mais lindas que tern dentro dessa danca de tambor. Uma punga bem dada nä° é
quarque mulhe que sabe Si. A mulher tern que saber, e ainda por cima tern que
combinar junto com o tamboseiro. E assim: a mulher tá aqui na roda dancando e ele
la no tambor grande, ai ele marca de là e ela marca daqui, ai ela punga a outra
companheira certo com a batida do tambor. Essa muffler que da a punga, sai da roda e a
outra entra. E assim a noite todinha ate de manhã, todas entra na roda, sai torna erMar
outra vez, ate tambozeiro dizer ja chega. (Dona Aurea, apud FERRETTI et alli,
1995:63).

Logo alp& a entrada dos tambores, o cantor solista "puxa" uma toada, ou seja, (la

inicio ao canto da palavra, em geral um texto curto, corn melodia bastante simples: 0

coro, formado por todos os participantes all presentes, repete essa toada ou parte dela,

que se toma uma esp6cie de refit) cantado entre as improvisacties do solista. Qualquer

urn dos presentes pode liderar o canto ou 	 toada", inclusive mulheres, embora essa

atividade seja tipicamente masculina.

Ainda de acordo com Ferretti, nos canticos das toadas e improvisos, a palavra é

mais importante que a melodia, ou seja, a linha melOdica a composta em funcão da letra.

As palavras, quando pronunciadas, nem sempre säo compreendidas pelas pessoas que nao

participam da realizacão do tambor, devido a regionalismos, impostacào vocal e,

principalmente ao fato de nao serem usados microfones. 0 cantador deve cantar forte e

claramente para ser ouvido em pitblico, tentando manter a sua voz acima da percussdo.

Os cantadores afirmam, em depoimentos coletados por Ferretti, que o que faz aguentarem

cantar, tocar e dancar a noite inteira, ate de mania, é a bebida, pois alêm de dar maior

anima* ao canto, estimula a criatividade e a improvisacão dos versos.

Corn relacão aos temas utilizados nas toadas de tambor de crioula, destacam-se:

auto-apresentaclo e saudac -do, auto-elogio, reverencia e homenagem a santos, sitiras e

descricao de fatos cotidianos, recordacOes amorosas, desafios entre cantadores e

despedida.
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1.2. Do ritual ao espetaculo

Atualmente, no Maranhao e, mais especificamente, em sao Luis, existe um outro

motivo pra se realizar o tambor de crioula: nao apresentaceies voltadas para o turismo.

Aquele grupo informal de amigos que antes se reunia para festejar, hoje, organizado

formalmente em grupo folclOrico, se apresenta em pracas publican, teatros, hoteis,

residéncias, a noite ou mesmo durante o dia, coin a finalidade de ganhar algum dinheiro.

Os participantes que antes iam pra se divertir, agora muitas vezes vao por obrigacao:

Muitos afirmam que nao gostam dessas apresentayks, pois tem que parar quando o
tambor comeca a esquentar, devido ao tempo limitado, problemas de transporte, de
outras apresentacks que se sucedem, etc. E que os participantes da danca se sentem
menos a vontade do que em seu put:Trio meio. (FERRETTI et alli, 1995:70)

De acordo corn Ferretti, o tambor de crioula enquanto festa ou ritual religioso foi

aos poucos se transformando em verdadeiro espetkulo para turistas, podendo ser visto

principalmente durante o Carnaval e Sao Joao. Antigamente, nas festas promovidas pelos

prOprios brincantes, nao havia exigéncia de uma roupa padronizada e dancava-se quase

sempre descalco, ao contrario dos dias de hoje, quando ha uma preocupacao corn a

indument&ia, comumente chamada pelos brincantes de "farda" 11 . Nä° havia tambem

item fixo de participantes, enquanto hoje em dia o grupo de tambor de crioula nao

pode reunir mais de 30 pessoas, sena° dificulta a contratacao para as apresentaceies

turisticas. 0 grupo entao costuma reunir-se periodicamente para discutir assuntos como

tempo de duracito da apresentacao, niimero de participantes, quern serao os tocadores,

cantadores e coreiras, determinacao da indumentaria e coreografia, como as dancantes

devem entrar e sair, distribuicao de tarefas, escolha do encarregado da distribuicao da

"A farda dos grupos é caracterizada, por pane das mulheres, pelo use de uma saia rodada quadriculada
ou em chitao estampado, blusa branca ou "de cor", enfeitada por renda ou bordado. A essa roupa
caracteristica juntam-se colares, pulseiras, brincos, antis, torsos coloridos e ate cesta de fibres na cabega.
Os homens geralmente vestem calca escura, camisa de manga curia ou comprida em opala estampada, de
quadro ou chitao, ou entAo camiseta de malha branca corn propagandas de empresas e chapdu na cabeca.
Homens e mulheres costumam usar calcado tipo "conga". No Carnaval alguns grupos usam blocas e
camisas de seda lame em cores bem vivas; as mulheres costumam exagerar na pintura e no use de aderecos.
Cada grupo sai as runs corn tuna bandeira (estandarte) de seda, corn o nome do Tambor que serve de
distintivo". (FERRETTI e alli, 1995:60).
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bebida (cachaca), enfim, assuntos relacionados corn a apresentacdo. Mestre Felipe aborda

corn um misto de desgosto e indignacao esta questao:

Eles agora so quer brincar tambe quando cal dinheiro no bolso, quando d danca pra
turista porque ganha aquele dinheirinho. E agora quando nos convida pra hater tambe
muna festa de promessa ou s6 pra nos brinca eles nAo vdo mais. (Mestre Felipe, apud
FERREM et alli, 1995:68).

Devido a essa transformacao, reduziram-se aqueles encontros em que as pessoas

se reuniam para festejar ou pagar uma promessa em beneficio daqueles ern que as pessoas

participam puramente por necessidade financeira.
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Capitulo 2 — 0 tambor de crioula no Rio de Janeiro

2.1 0 tambor das Trés Marias

ApOs o ritual de batizado da parelha de tambor de crioula As Tres Marias, na Casa

do Pontal, Mestre Xavier ministrou uma oficina de ritmos na Fundicao Progresso, no

bairro da Lapa, Rio de Janeiro. De volta a Sao Paulo, comentou corn seus parceiros de

trabalho que no Rio de Janeiro existiam pelo menos quatro parelhas, mas tambor de

crioula, de fato, quase nunca era feito, por faith de tocador. Ouvindo isto, Cacau Amaral,

percussionista maranhense, ja ha alguns anos residindo ern Sao Paulo, pensou na

possibilidade de viabilizar um antigo sonho . morar na Cidade Maravilhosa.

Paralelamente, aqui no Rio de Janeiro, o grupo se reunia algumas vezes para

brincar o tambor de crioula. E claro, de maneira mais simples, sem a obrigacao de reza e

nem altar, nas salas ou quintais das casas dos amigos, celebrando de maneira festiva o

encontro e a comunicacao entre "emaranhados" e maranhenses, ao som dos tambores da

terra de que nao queriam esquecer.

Como foi dito anteriormente, é principalmente durante o carnaval que, nos

tiltimos anos, o tambor de crioula pode ser visto com mais frequencia na cidade de Sao

Luis. Pois entao: era quarta-feira de cinzas do ano de 2003, o carnaval tinha acabado e

nenhum tambor tinha sido feito no Rio de Janeiro. Ja ha alguns anos, o Rio-Maracatun

faz urn cortejo nesse dia pelo bairro de Santa Teresa. Por que nao fazer urn tambor de

crioula no final da apresentacao do grupo? Aproveitava-se a presenca das meninas corn

suas saias rodadas, bastava apenas convidar alguns tocadores.

Era a primeira vez que a brincadeira ocupava urn espaco póblico. As pessoas que

por ali passavam estranhavam aquela sonoridade. Na roda, apenas poucas mulheres

dancando. Aos poucas, as que olhavam curiosas do lado de fora da roda, iam

timidamente entrando, chegando devagarzinho. E, em pouco tempo, o tambor de crioula

estava "fluindo" livremente. As "novas coreiras" iam vencendo a timidez, envolvidas

12 0 Rio-Maracatu é urn grupo que se dedica as tradicoes populares do Recife, formado em sua grande
maioria por pemambucanos e cariocas de classe media que recriam e divulgam o ritmo do maracatu de
Baque-virado.
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pelo canto e ritmo dos tambores. Nesse dia, ate homem entrou na roda pra pungar 13 (a

contra-gosto de alguns tocadores). Eles estavam dancando e pungando do lado de fora ate

que um, mais atrevido, pediu uma saia emprestada e entrou na roda. Foi divertidissimo.

Outros aproveitaram o espirito de descontracao e seguiram o exemplo do primeiro,

causando euforia geral.

Quando o tambor acabou, Yuri Popoff, na epoca curador do Parque das Ruinas,

quis contratar o grupo para uma apresentacão. Existia sim, urn grupo, mas que ate entao

lido se reunia corn esse objetivo, eram apenas amigos que agrupavam-se informalmente

para brincar 14. Para que a danca acontecesse, bastava convidar as pessoas. Tendo tocador

e mulher pra dancar, ern qualquer lugar fazia-se a brincadeira.

0 tambor da quarta-feira de cinzas contou corn a presenca de Cacau, que ja havia

se mudado para o Rio de Janeiro e, neste momento, vivia uma aproximacdo corn o

restante do grupo. Ele nao ficou surpreso ao saber do convite recebido pelo grupo, tinha

vivido uma situacdo semelhante em sao Paulo, no mono do Querosene. Sugeriu, entao,

que fosse marcado urn novo encontro.

Diferente dos habituais encontros, nesse, o grupo apenas conversou e resolveu, de

comum acordo, que passaria a brincar de maneira "seria". Era o surgimento de um grupo

de danca. Convenientemente, the foi dado o nome de As Tres Marias. Cacau narra o fato,

de seu ponto de vista peculiar:

Em tuna beta noite, lembro. Sentados no chao. Acho que foi o primeiro encontro.
Quando a genie pensou que poderia realmente se fortalecer, porque a genie se via
tao disperso e a genie tinha potential. Somos, quase todos, arte-educadores,

artistas, em geml. Talvez a gente poderia estar perdendo essa nossa
disponibilidade de estar contribuindo corn a cultura popular e estar formando urn
trabalho. Ja tinha a iddia das Tres Marias, ja tinha o batizado do Xavier, ja tinha a
cumplicidade de todos, entao acho que faltava o Cacau pm dizer assim: galera,
vumbora, vem comigo que eu seguro a onda. (Cacau, em entrevista pan este
trabalho).

13 Segundo pesquisas realizadas por Ferretti, em outros municipios como Rosario e Alcantara, no interior
do Maranhao, a punga entre homens é urn fato comum, seu objetivo, ao contrail° do das mulheres,
derrubar o parceiro ao solo, sendo realizada geralmente ao lado do local onde as mulheres dancam. Nao se
tern noticia de punga entre homens em Sao Luis. (FERRETTI e all. 1995:141).
14 Foi uma surpresa para todos o convite de Yuri Popoff, entretanto, o grupo nao se sentia seguro pan tanta
responsabilidade. Como resultado, outro tambor foi convidado para fazer a apresentacao: Os Mariocas.
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A brincadeira comecava a ficar mais sdria, sentia-se a necessidade de ter urn

major "fundamento", ou seja, conhecer melhor o tambor de crioula em sua "raiz". Surgia,

portant°, uma outra questaa: como fazer um tambor de crioula no Rio de Janeiro, sem

que sua forma como espeticulo esvaziasse por completo o seu significado social e sua

forca sjmb6ljca, ja que estamos falando de outros atores e de outro contexto socio-

espacial? Ou seja, como fazer para apreender o espirito festivo do tambor de crioula do

Maranhao e instals-lo na qualidade do espetaculo de tambor no Rio de Janeiro, tendo o

cuidado corn a nao estilizacao excessiva, do tipo "espetâculo para turista"? Como

proceder no processo de aprendizado e difusao dente folguedo aqui no Rio de Janeiro?

Afinal, como vimos, ate mesmo ern Sao Luis o tambor tamb6m vem passando por urn

processo de transformacao de suas motivacOes originais.

0 tambor de crioula As Tres Marias é formado por maranhenses e cariocas de

classe media. Urn grupo heterogêneo que tem em sua maioria artistas nas areas musicais,

plasticas, literarias, circenses, teatrais. etc. 0 contato corn a cultura popular maranhense se

deu, primeiramente, na condi* de espectadores da beleza das manifestaciies dos grupos

tradicionais que se apresentavam em Sao Luis. So posteriormente, atraves de pesquisas e

encontros corn os mestres, iniciou-se o aprendizado dos toques, danca e canto.

0 tambor As Tray Marias nab e, portanto, de urn "dono" apenas, nao existe a

figura central de urn dirigente e cada qual contribui corn o que sabe e corn o que pode.

Quern domina o toque, por exemplo, se responsabiliza por questoes relacionadas

percussao: afinacao dos instrumentos, escolha dos tocadores etc. Aquele que tern a

flancia de criar versos de improviso e o dominio das cantigas ja conhecidas, ern geral, é

quern lidera o canto e o coro. As dancarinas corn melhor entrosamento corn o ritmo e

corn a danca do tambor de crioula sao responsaveis por garantir a beleza, anima* e

organizacao da roda. Sao elas que se preocupam corn a indumentaria e cofeografia, BIS

de serem tomadas como referéncia pelas outras participantes.

QuandO se trata de apresentacao de tambor, o repertOrio a previamente

combinado. 0 flamer° de toadas ha depender do tempo de duracao do espeticulo,

obedecendo a urn roteiro pr&estabelecido, onde nao poderao faltar toadas de

apresentacao do grupo, de saudacao a Sao Benedito e despedida. 0 grupo nab costuma

reunir mais de 15 participantes e ha exigência do use de uma roupa padronizada.
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Entretanto, o mesmo tido ocorre em dias de brincadeira de tambor, verdadeiras

festas que o grupo promove para celebrar o encontro, a comunicacão entre amigos — a

motivaceo primeira do grupo. Nesses dias, cada um se veste como bem deseja, o niimero

de participantes é ilimitado, e qualquer pessoa que saiba e goste de tocar, dancar ou

cantar pode participar da brincadeira. A danca nit° tem hora pra acabar, dura enquanto

houver anima* dos brincantes. As pessoas se divertem corn a festa, sem a tensdo

embutida nas coreografias e duracdo do espetaculo, mas com a responsabilidade coletiva

do grupo com a brincadeira. Para o grupo, talvez seja justamente na brincadeira, o

momento que melhor traduza a "essencia" do tambor de crioula, enquanto folguedo afro-

brasileiro praticado em seus locais de origem; por isso, costuma realizar festas,

independente da demanda de espeticulos. Para Costa (1980:35) "na festa, a Arte 6 canal,

ambiente. E feita para o encontro e a comunicacao, nao é o fim, mas o meio". Continua o

autor:

No sistema não-ocidental da Festa, temos a crinäo coletiva, a preparacao da
Festa como um processo de que participa toda a comunidade, que a produz para
seu pr6prio consumo. NAo hã nenhuma disdncia entre produtor e consumidor.
Ai Ito fimciona a economia de mercado... (COSTA, 1980:35).

Atraves da "arte", no caso o tambor, muitos amigos, conterreneos, artistas, etc., se

reunem para brincar, se divertir, festejar. sao festas que costumam acontecer no Largo

das Neves, no bairro de Santa Teresa, e em geral sect feitas em louvor a Sec) Benedito, a

Santa Luzia, em comemoracdo ao fim da Quaresma, com o Tambor de Aleluia ou sem

motivo algum aparente, apenas para it contra as formalidades, distanciamentos e

performances do espeticulo, como urn ato de celebracão conjunta, onde a producao e o

consumo ndo se separam.
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2.2 0 dono do Apito

Claudio Henrique Cruz Amaral, mais conhecido como Cacau, é o principal

responsivel pela execucao e aprendizado musical do tambor As Tres Marias. Nasceu e

foi criado na Madre Deus, "um bairro festeiro, onde praticamente é focada toda

manifestacao popular de ma da cidade de Sao Luis. Urn ponto de encontro das

brincadeiras de ma". (Cacau, em entrevista ern 22/10/03). Cacau faz parte de uma familia

de tradicao festeira. Seus avOs eram lideres de brincadeiras como o bumba-meu-boi e o

bloco camavalesco Os Fuzileiros da Fuzarca, fundado em 1936, "uma das brincadeiras

mais antigas do carnaval maranhense, que ate hoje sai da minha casa". Em entrevista, ele

nos narra a sua vivancia:

Mem de ter os meus avOs como incentivadores, eu tinha na minha frente os
instrumentos, cram os meus brinquedos de infancies Entao pegava a retinta do
meu avO e ficava tocando, fazia tambem os meus pr6prios tambores corn lata de
leite ninho.... Sempre vivi no meio dos mais velhos, Madre Deus sempre foi urn
celeiro dos grandes mestres, grandes figuras da mUsica. Acho que tinha uns 4 ou
5 anos de idade quando comecei a sair a tarde, porque as brincadeiras do
eamaval comecavam a tarde, e o bumba-meu-boi era a noite, entao eu tinha que
aproveitar o periodo do carnaval, pra poder brincar...ai fui tendo contato corn os
instrumentos e com aqueles grandes mestres e, a minha curiosidade era ficar na
roda deles ouvindo. As vezes des estavam numa roda, conversando e jogando
domino, mas sempre tava a musica colocada 	 'p6 o samba de fulano de tal, o
boi de sotaque de maracana, corn Humberto, coro novo'...eu tava sempre ali
meio que absontencto...e ai eu tinha tuna facilidade de gravar as másicas que all
eles compunham. No dia seguinte que des se reuniam, eu voltava nessa mesma
roda, ai des tentavarn lembrar a musica e nä° conseguiam. Ai eu lembrava e
cantava, cantava... 'Mt! 0 neto de seu Roseno. Aquele menino? E, aquele
cabeludinho...traz ele'.

A partir de entao, a comunidade do bairro da Madre Deus ganhava mais urn

brincante. Ainda crianca, Cacau participou do Boi Mirim da Madre Deus, "eu era o amo

-do boi, o lider da brincadeira, eu que fazia as toadas, sacudia o maraca, ou seja, eu era o

dono da fazenda". Na adolescancia, foi convidado pra participar de um festival de

musica, cantando e acompanhando masicos locals e a partir de entao nao parou mats de

tocar. "Uma hora eu senti necessidade de ampliar os meus horizontes, crescer

musicalmente, conhecer urn pouco mais das coisas fora do Maranhao e fazer faculdade",
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foi quando Cacau foi morar em Sao Paulo, a convite de Tido Carvalho ls, conhecedor e

difusor das manifestacOes culturais maranhenses na capital paulista.

No dia 28 de agosto de 1986, seis horns da manta dia do meu aniversario,
cheguei em Sao Paulo: corn uma caixa de divino, um instrumento que meu avO
me deu que era um tambor-onca, urn pandeiro de samba, que ele me deu
[anthem, e as informacees que eu tinha na cabeca, daquelas rodas dos mestres,
daqueles sambas anligos, daqueles bate-papos...e cheguei em Sao Paulo. Fui pm
uma comunidade que se chama Morro do Querosene, no Butati Falo que me dei
de presente isso e t6 muito agradecido.

Ndo demorou muito tempo para que ingressasse na Universidade Livre de Mnsica

Torn Jobim, no curso de graduacdo em percussão popular, "nessa Universidade fiquei

seis anos, me formei, gracas a Deus, mas antes dessa formatura, eu sou formado na roda

dos mestres, na ma".

Paralelamente, integrava o grupo Cupuacu, um nide° de Pesquisas de dancas

populares maranhenses, dirigido por Tido Carvalho, onde tocava e era vaqueiro do

bumba-meu-boi. Foi tambem percussionista da banda Mafia e tocou na Orquestra Jazz

Sinfbnica de Sdo Paulo.

Seu primeiro contato corn o tambor de crioula foi quando ainda era crianca,

observando as apresentacilies durante o dia, no periodo do carnaval, mas foi em uma de

suas viagens de ferias para Sao Luis, quando ji morava em sao Paulo, que Cacau

participou como "tambozeiro".

Quando me vi, já tava dentro do tambli. Tocando o meião. Ai eu fui indo, e
Mestre Felipe foi se "engracando" por mim, e ai ele falava assim: 0 pequeno
danado! e aquilo me animava. Porque o tocador de tambor, pm ele conduzir os
tambores, ele tern o principio que é comecar pelo meld°, o coracdo do tambor.
E ai eu comecei pelo meido...comecei entdo a frequentar o Laborarte, que era
onde Felipe fazia as oficinas. Eu comecei a conversar com Felipe, a conhecer
mais o Mestre. Ai ell fui me integrando no tambor. Depois passei pro crivador,
passel pro tambor grande e agora to conseguindo cantat e tocar, que a legal...é
como se fosse um lider. As pessoas falam pm mim assim: P6 Cacau voce é urn
mestre. Ai eu costumo dizer que eu ado sou um mestre...agora o apito da minha
brincadeira a meu.

15 Maranhense que desde menino participava das festas e dancas do Maranhao. Atua em Sao Paulo como
dangarino, ator, másico e compositor. Tido a mimic° compositor da banda Mafud, Wm de lecionar na
ECA/USP (Universidade de Sdo Paulo).
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De volta a Sao Paulo, Cacau teve a ideia de fazer uma oficina de tambor de

crioula. De maneira semeihante como aconteceu no Rio de Janeiro, o grupo Cupuacu
•

tinha a parelha de tambor, mas ela nao era tocada, "era de enfeite". Pediu autorizacao ao

grupo e iniciou a divulgacao, boca a boca, de suas oficinas que seriam realizadas na

pracinha em frente a sua casa, no bairro do Butaa Ele nos narra o fato:

Eu sozinho, lembro muito bem disso. Sai de casa. Fui ate a pracinha. Vani e
'impel a pracinha todinha. Fiz uma fogueira e coloquei os tambores pra afinar. Ai
os moradores falavam: ai Cacau, olha essa furnaca... mas aquilo era o principio e
eu entendia. Eu sei que essa brincadeira foi crescendo de uma forma que passou a
fazer parte do repertOrio do grupo Cupuacu, que ate end() s6 fazia o bumba-meu-
boi... de 1991 ate agora o tambor de crioula toca dignamente bem e em quase que
todos os lugares, ou seja, eu fui uma das pessoas que inspirou a ter mais de urn
tambor em Sao Paulo. Uma horn en sal do Cupuagu. Fonnei meu tambor... eu o
tinha como forma de sobrevivencia. Eu como percussionista, Lava ainda
comecando em Sao Paulo e o tambor foi que me alimentou. Me deu muitas coisas
e ainda da, gracas a Deus.

ApOs morar 14 anos em Sao Paulo, Cacau veio para o Rio de Janeiro e, como ele

mesmo costuma dizer, e o "dono do apito" no Tambor das Tres Marias. Embora nao

goste de ser confundido como mestre, conhece a estrutura das toadas e sabe tirar versos

de improviso, afina e conserva 16 os instrumentos, dirige a bateria, alem de ser tornado

como referencia pelos demais tocadores:

Eu nao sei falar nao e tambem nao sei collier as informac6es e deixa-las
guardadas dentro de mim. 0 que eu aprendo, o que estou aprendendo e o que
aprendi, sao coisas que eu tenho que soltar pros outras pessoas que tao querendo
tambdm saber mais, querendo aprender.

Mestres, segundo Costa (1980:37), "sac) chamados os melhores em sua Arte:

aqueles que atingem um nivel de conhecimento que os torna capazes na lideranca e

respeitados pelos que desejam aprender. Mestres sim, mas de uma arte coletiva em que

todos tern sua parte". Diz Cacau que no tambor de crioula, quern cla o titulo de mestre 6 a

populacao, a comunidade em geral. No seu entender: "mestre nao nasce, se cria. Nao sou

eu que sou o mestre. Quem é o mestre é Felipe e seu Roseno (seu avO), la em sao Luis do

Maranhao".

16 Conservar os tambores sigrtifica saber mante-los em condicOes apropriadas de uso, ou seja, passar
periodicamente azeite de dende, para nao ressecar a pele do tambor e saber troca-la quando for necessario.
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Embora nao se considere mestre, a ele quern ensina e toca o apito nas brincadeiras

e espeticulos das Três Marias. Seu relato foi trazido como forma de exemplificar a sua

experiência de mimic° que escolheu dedicar-se ao estudo e a divulgactio da cultura

popular de seu local de origem no sudeste do pais. Veio de uma familia ligada as

tradicoes populares em Sao Luis, foi estudar em Sao Paulo, e, ha alguns anos, traz aos

grandes centros urbanos, a sua viv8ncia enquanto brincante e difusor dos folguedos

populares maranhenses. Seu primeiro contato corn a milsica se deu em situacoes nao-

formals de convivio, corn caracteristicas bastante comuns iquelas encontradas no

processo de aprendizagem de tambor de crioula no Maranhao.

Festa para São Benedito, no Largo das Hews, Santa Teresa, Rio de Janeiro, em agosto
de 2003. A esquerda da foto temos Cacau, tocando o tambor grande, e a direita, em pd,
Mestre Felipe, que veio do Maranhao para o evento. (Wellen Lyrio)
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Capitulo 3 — Processos de ensino e aprendizagem

•
Ainda hoje no Maranhao, quer como forma de divertimento ou como ritual

religioso, o tambor de crioula a praticado predominantemente por descendentes de

negros. Nos grupos mais tradicionais, seus praticantes aprendem o toque, a danca e o

canto informalmente, quando ainda sac> criancas, observando e tentando imitar, do lado

de fora da roda, seus parentes e vizinhos. Os grupos formalmente organizados sao

constituidos em torno de urn dirigente, urn "mestre", ou seja, uma pessoa que tern

capacidade de lideranca e conhece bem a danca, o canto, os instrumentos e os seus

respectivos toques.

Ou seja, o processo de aprendizagem musical esta ligado a uma vivéncia socio-

cultural, em que o conhecimento a passado de geracao a geracao, mantendo uma tradicao.

De acordo corn Ferretti (1995:54), o aprendizado ocorre de maneira espontanea, realizado

principalmente a partir da convivéncia entre pessoas que pertencem ou se identificam

com o grupo social que cultiva o tambor de crioula. Em dias de festas, observa-se que do

lado de fora da roda de danca, criancas tentam aprender, imitando tocadores, cantadores e

dancantes. Em geral sal() filhos, sobrinhos e afilhados dos brincantes ou da vizinhanca,

que nasceram e cresceram ouvindo, tocando, cantando e dancando o tambor de crioula.

Nas festas de tambor no Maranhao, ocorre uma grande integracao da

comunidade. Cada qual contribui corn sua parcela, uns tocam, uns cantam, outros

dancam. Todo mundo em conjunto: homens, mulheres, velhos e criancas. As criancas vac)

crescendo ao som desses tambores, ouvem, vè'em, participam ativamente da brincadeira

corn os adultos. 0 livre acesso aos instrumentos tocados pelos adultos permite a

participacia'o da crianca no imediato fazer, corn o que é possivel executar. Atravês dessa

pratica descompromissada de experimentacao, cada crianca tern a possibilidade de tocar

todos os instrumentos e mergulhar nas suas possibilidades timbricas e ritmicas. E atraves

da reproducao do que v66m e ouvem que as criancas aprendem a tocar:

Aprende a bate se &A assim, onde tern quern saiba bater vai exercitando o outro.
Nes temos um sobrinho que jd sabe bate. Voce ve ele bate tambe, nib diz que é
etc e ele sabe repreende o outro garotinho menor, quando bate errado. Ekes dois
pega os dois Iambi) pequeno, ele marca o crivador e o outro marca o meiao. Ai
quando o outro vacila, ele manda pard dizendo que td errado. Ninguém ensinou
para ele, ele aprendeu se vendo. Eu deixava o tambe aqui no canto e ele vinha
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bate, foi vendo e hoje ja sabe bate. (Mestre Felipe, apud FERRETTI et alli,
1995:71).

Regina Marcia Simão Santos, verifica que a aquisicao de conhecimento musical,

em situaceies formals de ensino, vem comumente associada a um "certo desprazer, por

exigir de quem aprende, disciplina e persistència, nem sempre espontineas no ser

human" (1991:01). Essas pedagogias utilizam metodologias que ndo permitem a

criacào, a improvisacao e ate mesmo o acesso imediato ao instrumento, pois a pratica

segue somente apOs urn previo conhecimento teOrico.

Santos (1991) aponta a maneira como se di a aprendizagem musical em situacCies

ndo-formais de ensino, mais especificamente, aquela em que o conhecimento a adquirido

atrav6s da participacao do individuo nas diferentes priticas socio-culturais. Nesse caso, a

aprendizagem ocorre a partir do contato direto corn as manifestacties culturais, onde

quem sabe ensina fazendo, e quem quer aprender, ouve, ve e tenta reproduzir.

ApOs sucessivos treinos baseados na imitacao e repetichio, o aprendiz vai aos

poucos ganhando seguranca e comeca a fazer variaceles em cima das estruturas

armazenadas na memOria, transformando-as. 0 desafio agora não a mais o de imitar o

que foi ouvido ou visto, e sim, o de criar, a partir de principios estruturais assimilados.

E por essa via que urn tocador obt6m habilidade para tocar os ritmos do tambor de

crioula. Inicialmente, ele aprende os dois tambores menores, através da observacdo,

imitacão e reproducdo de modelos fixos. Somente apes ter assimilado os fimdamentos

bisicos caracteristicos daquela estrutura musical é que adquire competencia para poder se

expressar atrav6s do tambor grande.

0 mesmo acontece no processo de aprendizagem do ritmo do jongo, uma danca

de roda de origem africana, praticada por homens e mulheres, onde tambem urn par

solista simula uma umbigada, ao som de tr6s tambores. 0 falecido Mestre Darcy (apud.

FERNANDEZ, 2001), conhecedor das tradicOes jongueiras, costumava ensinar apenas os

ritmos do candongueiro e do caxambu, tambores responteis pela base ritmica do jongo,

mas nunca ensinava o tambu: "as pessoas tern que perceber por seus pr6prios

sentimentos". Darcy falava que o toque do tambu era o mais complicado: "uma criacão

dentro da prOpria raiz". Por ser muito criativo, a pessoa s6 deveria toca-lo, ap6s ter

estudado bem os outros dois tambores.
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No que se refere ao canto, presume-se que o ato de improvisar tenha sido uma

resultante do contato estabelecido entre o cantador e o repertetrio de sua cultura,

transmitido oralmente por seus pais, avOs, ou pessoas mais velhas. Nketia I7, citado por

Santos (1991:05), fala que conhecimento do reperthrio implica o dominio da literatura

oral, da tradictto da região, da lingua, demonstrando capacidade de reproduzir, improvizar

fazer use de textos, conscientes da situactio corrente. Por sua vez, Costa (1980) nos diz

que:

No jogar versos dos cantadores repentistas, na ciranda ou no jongo, por
exemplo, al° se busca a originalidade, mas a flexibilidade, a adequacclo do
verso a situaglo ern que aparece e a fluencia de criagao dentin de canons
determinados. E por ai que a criagdo sera julgada pelos que a experimentam.
(COSTA, 1980:39).

Nketia tambOm constata o use de recursos da linguagem verbal e impressties titeis

cinestásicas na aprendizagem dos ritmos da Africa. Bater coin as naos no corpo do

aprendiz, assim como utilizar silabas ritmicas, sem sentido, cantadas, imitando o ritmo do

tambor, ado procedimentos que reforcam o ensino e memorizacäo dos ritmos a serem

repetidos, seja oralmente ou atravês do instrumento.(Nketia, apud SANTOS, 1991:09).

E comum o use desse tipo de procedimento na aprendizagem dos ritmos do

tambor de crioula. Foi assim que Mestre Felipe ensinou Cacau e é assim que este ensina

aqueles que se interessam pelo tambor no Rio de Janeiro, seja atraves de oficinas I8 ou nos

ensaios em que participam apenas os integrantes do grupo As Tres Marias. Ensina como

toca, como afina e como toca as frases:

O aluno toca o meta° e eu canto a frase: ca-pum ca pum ca purr. Ai eu canto a
frase que facilita a entrada do crivador: pa-la-ca-pum pa-la-ca-pum. A gente
forma a orquestra corn o tambor grande turn turn turn turn pulugu dum pulugu
dum pulugu dum turn turn turn turn pulugu dum pulugu dum pum pum pum dum.
Ai to vai cantando a frase corn o aluno. Voce ye o aluno pensando a frase e
tirando o som coin a Ind°. EntAo voce casa o som da mão corn a frase que esta
sendo cantada mentalmente.

17 NICET1A, J.H.Kwabena. The music oPlfrica New York: W.W. Norton & Company, 1974. (Apud.
SANTOS, 1991).
18 Durante alguns meses do ano de 2003, Cacau ministrou oficinas de tambor de crioula no Nileleo de
Cultura Popular Cdu na Terra. Atualmente o grupo de clangs As Tres Marias utilizes o espaco pan ensaiar.
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meito

•

crivador

Obs. Ao cantar a frase pa-la-ca-pum pa-
la-ca-pum, o aluno memoriza a celula
ritmica	 dos	 dois	 tambores
simultcineamente, devendo	 tocar o
crivador apenas entre os intervalos do
toque do meitio.

pa-la	 pa-la

	

nun trim turn turn	 pu to gu	 dum
	

pu lu gu dum

4

	

gq .77	 J	 Ig FgJ	 g eJJ 

	

pu lu gu	 dum	 turn	 turn	 turn	 turn	 pu lu gu	 durn

7   

	J     :11  

pu	 lu	 gu durn turn	 turn	 turn	 turn

Ao fazer o aluno cantar a frase antes de executi-la no tambor, Cacau chama a

atencao para a existencia de uma melodic que deveri ser primeiramente memorizada e,

logo apOs, reproduzida. Embora os tambores näo possuam altura determinada, é possivel

obter urn sentido melOdico a partir da relacto entre seus graves e agudos, que por sua vez

poderto gerar ate mais sonoridades, dependendo do lugar e da maneira como se toca. A

existencia dessa feint° melOclica em instrumentos percussivos de altura indeterminada e

suas diferentes nuances timbricas foi apontada por Oliveira (2002):

Na percutido, como frequentemente ocorre nos tambores, encontramos muitas
vezes, em um mesmo instnunento, dois ou mais sons sem diferenca de altura
que, no entanto resultam em notas cam identidade prepria e colorido ou timbre
completamente distintos. Essas diferencas devem-se a forma de se articular o
som e A regiAo da membrana onde o tambor 8 percutido, seja corn as mks, seja
corn as baquetas. (OLIVEIRA, 2002:95). '

A maneira como sao organizadas as aulas possibilita a execucto instrumental

imediata; onde o aluno participa da maneira que for possivel, ou seja, desde o principio
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ocorre a integracâo do aprendiz na pritica musical. No caso do tambor de crioula, é

atraves do meiio que se inicia a aprendizagem, passando pars o crivador ate chegar ao

tambor grande:

Pra voce chegar ate o tambor grande, acho que requer um pouco de paciéncia,
um pouco de estudo. 0 tambor de crioula tem aquele tambor que a basica, e o
meião, o tambor do meio. Essa pulsacAo ciao oscila nunca Ela nä° pode nem
dirninuir e nem aumentar, ou seja, ela tem que ser urn coracdo que pulsa fume.
(Cacau, em entrevista).

Ao serem ouvidos os primeiros toques do meião, o "coractio do tambor", os outros

intrumentos vlo sendo introduzidos gradativamente. Essa pities desenvolve a percepclo

auditiva do aluno, visto que a necessirio ciao apenas tocar, mas observar a relaclo entre

sua execucao e a dos outros instrumentistas.

Segundo Nketia (apud SANTOS,1991:06), o principio bAsico da educacão

musical na Africa baseia-se na aprendizagem pela experi6ncia social, ou seja, a exposiclo

a situacees musicais e participacäo slo enfatimrlas mais que o ensino formal. 0 mesmo

acontece no processo de aprendizagem do tambor de crioula, como nos afirma Cacau:

0 aluno tem que frequentar as rodas. Tern que ser curios; não pock ser timid°.
Tem que chegar e dizer assim: 	 eu ea a fun de tocar. E, end° chega at'. Eu
costumo pegar as pessoas de surpresa. 0 que a pegar de surpresa, 6 chegar e
dizer assim: coreiras sentem nos tambores. Tu no tambor grande, to no Indio e
to no crivador. (algumas coreiras tambem estão aprendendo a tocar os tambores).

Coreiras tocando os tambores em dia de brincadeira no Largo das Neves, Santa Teresa, em 2003.
(VVellen Lyrio)
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Consideracties finals:

Atraves do relato de Cacau foi possivel conhecermos a sua trajet6ria de forma*

musical. Nasceu no meio de brincantes. Desde muito cedo se tornou urn deles, a partir do

convivio e contato corn os mestres e suas tradicOes. Mais tarde migrou pars Sao Paulo,

onde fez faculdade de misica e atuava como mirsico profissional. Como percussionista e

pesquisador, aprendeu os ritmos do tambor de crioula, em uma de suas viagens de férias

para o Maranhao, atravOs de oficinas com um dos mestres daquela tradicao.

Nota-se que nos dias atuais, na cidade de Sao Luis, nao somente a danca —

enquanto pratica ritual de comunicacao, religiosidade e diversao — sofreu alteracees,

como tambêm o processo de transmissao de saberes. Para conhecer as formas de

expressao associadas a danca do tambor, nao a preciso ser necessariamente neto, parente

ou vizinho dos brincantes tradicionais. Mestre Felipe, conhecedor das tradicOes desse

folguedo, ministra oficinas livres no Centro histOrico da cidade, para quem tiver interesse

em aprender a dancar, cantar, conhecer os instrumentos e seus respectivos toques.

Em suas pthprias oficinas de tambor de crioula, Cacau ensina como toca, afina e

conserva os instrumentos, da mesma maneira como aprendeu com Mestre Felipe. Nao da

aulas de teoria musical, mas utiliza conceitos como "pulso", ao ensinar o toque do meiao;

canta as frases dos tambores para facitilitar a memorizacao, da mesma maneira como sao

aprendidos os ritmos na Africa; alem disso, organiza suas aulas possibilitando a execucao

instrumental imediata; o aluno participa desde o principio no fazer musical, sem precisar

adquirir urn previo conhecimento te6rico.

No que se refere ao procedimento utililizado para difusao e transmissao de

conhecimentos do tambor de crioula no Rio de Janeiro, constatamos que Cacau ensina e

reproduz a brincadeira mesclando todos os conhecimentos que Ode assimilar, tendo em

vista a sua prOpria trajetOria musical. Trata-se de um ensino-aprendizado resultante de

variadas informacties que remetem a uma antiga tOcnica africana, reproduzida no Brasil

por comunidades negras, a mOsica tal como ensinada nas escolas de nivel superior, a

têcnica de oficinas desenvolvida por Mestre Felipe e elaborada por Cacau.

Nesse momento de difusao do tambor de crioula no Rio de Janeiro, parece-nos

importante nao simplesmente opor processos formais e nao formais; os processos
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cruzam-se e influenciam-se uns aos outros, a medida em que se intensificam as viagens

dos mestres e discipulos entre o Maranhao, o Rio e Sao Paulo, entre os bairros da Madre

Deus, do Querosene e Santa Teresa, a Faculdade de Cacau em Sao Paulo e a UNIRIO,

onde eu ("coreira" do tambor As Tit Marias) estudo mnsica.
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