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com a percussão, com os tambores, e foi evoluindo”.
Marcio Bello dos Santos

RESUMO

O tema norteador dessa pesquisa é a apropriação de ritmos tradicionais tocantinenses em um
projeto de música percussiva chamado Tambores do Tocantins. O corpus empírico é um
conjunto de ritmos: sússia, catira, tambor, congo e roda. A escolha desse objeto foi motivada
por eles serem referência nas manifestações culturais do Estado. O objetivo era identificar a
dinâmica de formação de identidade do grupo Tambores do Tocantins, na medida em que
esses ritmos são apropriados. Para que tal fim fosse alcançado, propôs-se especificamente:
compreender a importância da relação entre cultura e comunicação e cultura subalterna e
cultura de massa; identificar qual a proposta do grupo Tambores do Tocantins e como os
ritmos são trabalhados; compreender como se constitui as identidades do grupo; identificar os
elementos singularizantes e de pertencimento dos participantes do projeto; verificar se os
grupos mais tradicionais se reconhecem na representação do Tambores do Tocantins e
perceber quais as diferenças entre eles. Os pressupostos eram que os participantes do grupo
Tambores do Tocantins desenvolviam a partir de um estilo tradicional, mas incorporando
elementos da cultura de massa, suas próprias formas e estilos de expressão cultural, e
adquiriam uma postura positiva em relação aos ritmos e crítica quanto a música massiva, o
que poderia resultar na construção de sua identidade. Após a conclusão das investigações
propostas, constatou-se que não são exatamente esses fatores que constituem a identidade de
grupo do Tambores do Tocantins, mas um vínculo maior, a inclusão social.
Palavras-chave: Cultura Subalterna. Folkcomunicação. Cultura de Massa. Identidade.

ABSTRACT

The guiding theme of this research is the appropriation of traditional rhythms of Tocantins on
a percussive music project called Tocantins Drums. The empirical corpus is a set of rhythms:
sússia, catira, drum, roda and congo. The choise was motivated because they have cultural
reference in the State. The goal was identify the Tocantins Drums group formation and
appropriate. For this purpose was achieved, it was proposed specifically: understand the
importance of the relationship between culture and communication and subaltern culture and
mass culture; identify which group's proposal and how the rhythms are worked; understand
how to constitute the identities of the group, to identify the elements and belonging of the
project participants; verify that the more traditional groups are recognized in the
representation of the Drums of Tocantins and realize what the differences between them.The
assumptions were that participants in the group Drums of Tocantins developed from a
traditional style, but incorporating elements of mass culture, its own forms and styles of
cultural expression and acquired a positive stance in relation to the rhythms and music critics
as massive , which could result in the construction of their identity.After the conclusion of the
proposed research, it was found that not exacly those factors constitute the identity of the
group, but a greater bond, the social inclusion.
Keywords: Cultural Reference. Folkcommunication. Mass Culture. Identity.
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INTRODUÇÃO

Com o trabalho precursor de Bakhtin (2008), percebe-se que na pré-modernidade
duas categorias de grupos culturais se formaram e fronteiras se estabeleceram entre uma
cultura superior erudita e uma cultura subalterna popular. No entanto, em meados do século
XX, quando ocorre o advento das tecnologias da comunicação e informação, emerge também
uma nova cultura: a cultura de massa. As fronteiras do erudito e do popular se fragmentam,
mas isso não ocasiona o fenecimento de uma cultura para o surgimento de outra.
Nesse contexto, novas instituições culturais são produzidas, a partir de expressões
contra-hegemônicas, de manifestações híbridas, de movimentos de resistência, em especial,
das expressões que florescem das culturas subalternas. As culturas e as identidades culturais,
portanto, se imbricam, mesclam, interconectam, apropriam1 uma da outra e assim coexistem
possibilitando o surgimento de atores sociais, produtores de sentido.
Essa pesquisa de mestrado visa compreender esses novos ambientes e as mutações
que neles ocorrem, especificamente, a constituição de identidades culturais por meio da
Folkcomunicação – a comunicação das camadas subalternas. Para tanto, o objeto de estudo é
a apropriação de alguns ritmos tradicionais tocantinenses – catira, tambor, sússia, congo e
roda – por um grupo de valorização da cultura musical tradicional: o Tambores do Tocantins.
A escolha desse objeto foi motivada por esses ritmos serem referência nas
manifestações tradicionais do Tocantins e por fazerem parte das matrizes musicais e rítmicas
do trabalho do grupo em estudo, bem como pela relevância em se produzir material científico
sobre a temática. Documentar essas expressões culturais seria uma forma de também
contribuir na valorização e divulgação da cultura tradicional tocantinense.
A ideia do projeto Tambores do Tocantins voltado para a música, especificamente
a percussão, surge em 1992 como forma de preservação 2 da cultura tradicional do Estado,
mais especificamente, dos ritmos dançantes da catira, sússia, tambor, congo e roda. Por meio
de atividades de conhecimento, pesquisa, vivência e implantação de oficinas de prática
percussiva e construção de instrumentos, o grupo garante a inclusão social de crianças,
1 O termo apropriar, que será utilizado inúmeras vezes, se refere a tornar próprio, adaptar (LUFT, 2000).
2 Esse termo não deve ser visto aqui como sinônimo de conservação, mas como uma forma de valorização que
visa não deixar a tradição musical desse Estado desaparecer.

adolescentes e jovens e o acesso de suas comunidades a esses atributos culturais que estavam
se perdendo com o tempo.
O objetivo da pesquisa é identificar a dinâmica de formação de identidade desse
grupo na medida em que esses ritmos são apropriados. Para que tal fim seja alcançado, os
questionamentos norteadores da pesquisa são: Como o Tambores do Tocantins apropria de
ritmos tradicionais de outras manifestações culturais para criar sua identidade de grupo?
Como

se constituem as

identidades coletivas? Qual a importância de agentes

folkcomunicadores na manutenção de manifestações culturais como essa? Quais os elementos
singularizantes e de pertencimento que os participantes do projeto adotam? O que existe de
tradicional e o que foi incorporado da cultura de massa? Os grupos mais antigos se
reconhecem na representação do Tambores do Tocantins? Que diferença existe entre esses
grupos?
Como o problema é uma dificuldade que necessita de uma solução ou proposição,
as hipóteses desse estudo são que: os componentes do grupo desenvolvem, a partir de um
estilo tradicional, mas incorporando elementos da cultura de massa, suas próprias formas e
estilos de expressão cultural; adquirem uma postura positiva em relação aos ritmos e possuem
uma postura crítica em relação à música da cultura de massa. Supõe-se também que o grupo é
um fenômeno folkcomunicacional, produz identidades de resistências; e a partir disso,
constrói sua identidade cultural.
Definido o problema e as hipóteses do trabalho é importante determinar agora
quais os objetivos a serem alcançados. A finalidade geral da pesquisa é entender a dinâmica
de formação de identidade do grupo, na medida em que os ritmos tradicionais são apropriados
pelo Tambores do Tocantins. Esse é o estudo de um objeto reconstruído em um projeto de
valorização da cultura tradicional, destacando o que ele oferece e como seus conteúdos são
representados e trabalhados.
Para que tal fim seja alcançado, propõe-se especificamente:


Identificar qual a proposta do grupo Tambores do Tocantins e como os ritmos são
trabalhados e resignificados;



Verificar o que existe de tradicional e o que foi incorporado da cultura de massa pelo
grupo;



Perceber quais os elementos singularizantes e de pertencimento que vincula os

participantes;


Compreender as relações entre cultura, cultura subalterna, cultura de massa e
identidade e a importância dos agentes folk na manutenção das manifestações
tradicionais;



Compreender como se formam as identidades coletivas;



Verificar se os grupos tradicionais se reconhecem na representação do Tambores do
Tocantins.



Identificar quais as diferenças entre os grupos tradicionais e o Tambores do Tocantins.
Tendo em vista o alcance dos objetivos estabelecidos, o desenvolvimento do

trabalho se dará em cinco capítulos. Como o caso em estudo, o Tambores do Tocantins, é
um grupo de música percussiva que manifesta a sua cultura e a sua identidade por meio de
um movimento sonoro; esse trabalho se inicia com uma breve discussão sobre a
importância desses sons, orgânicos ou artificiais, para a expressão cultural. Ainda, sobre o
universo da percussão e dos ritmos tradicionais tocantinenses.
Parte do capítulo 1, A Comunicação sonora e os Ritmos tradicionais nos tambores
do Tocantins, se constitui na verdade da descrição da herança dos ritmos tradicionais do
antigo norte de Goiás. Esses ritmos são reflexos de algumas manifestações culturais, como a
Sússia, a Congada, a Caçada da Rainha e a Folia do Divino Espírito Santo, que envolvem
dança, canto e percussão: uma variedade de representações musicais, coreográficas e
simbólicas. Porém, o Tambores do Tocantins desenvolve o trabalho somente de canto e
percussão, adota algumas coreografias, mas que não chegam a serem tidas como dança.
Como um dos objetivos é identificar qual a proposta do grupo Tambores do
Tocantins e como eles se apropriam dos ritmos tradicionais, no capítulo 1 será possível
conhecer como o Tambores do Tocantins utiliza seus instrumentos, bem como o que são os
ritmos e de quais manifestações culturais do Estado fazem parte. Enfim, todas essas
abordagens convergem para a compreensão da história e do trabalho do objeto em estudo.
Já o capítulo 2, Cultura e Identidade, busca contemplar o segundo objetivo, pois
desenvolve uma reflexão acerca da construção cultural e identitária nas sociedades históricas
e contemporâneas. Pretende-se nesse capítulo traduzir a importância desses conceitos na
relação indivíduo-sociedade. Afinal, não é possível compreender uma realidade cultural
específica, sem buscar aportes nos conceitos e fundamentos universais das formações
culturais.

Adiante, o capítulo 2 aborda a evolução de sentido, no decorrer das
transformações sociais ocorridas continuamente, da cultura – cultura erudita, cultura popular e
cultura de massa – e da identidade cultural, como também, suas relações, epistemologias,
significados, terminologias, semelhanças e diferenças.
O capítulo 3, Cultura de massa e Cultura subalterna, também vai ao encontro de
esclarecer o segundo objetivo. As discussões abordadas nele giram em torno da reflexão
acerca das práticas cotidianas das classes subalternas e da cultura da mídia e pretendem
explorar as mudanças dos aspectos culturais populares.
O objetivo é entender as relações entre a cultura de massa e as manifestações
tradicionais, por meio do fenômeno que Luiz Beltrão (1971) denominou como
Folkcomunicação e fazer a relação disso com a dinâmica de formação de identidades de
resistência. Com as abordagens feitas nos capítulos 2 e 3 será possível chegar aos conceitos e
autores referenciais para o embasamento dessa pesquisa.
O capitulo 4, Procedimentos Metodológicos, contempla os critérios utilizados para
o desenvolvimento da pesquisa, desde a escolha do tema, os métodos de abordagem e coleta
de dados até as categorias de análise para a mensuração dos resultados. Nele contém todo o
percurso traçado para se concluir esse estudo.
O quinto e último capítulo, A identidade cultural do grupo Tambores do
Tocantins, é composto por uma história peculiar da formação identitária de um grupo. História
essa narrada oralmente, principalmente por crianças, adolescentes e jovens tocadores de
tambores, pertencentes a uma comunidade subalterna de Porto Nacional, bem como pelo
músico Marcio Bello dos Santos e por representantes de grupos tradicionais de catira, sússia,
congo, tambor e roda.
Assim sendo, para se chegar à finalidade principal do estudo, a abordagem
analítica adotada nesse capítulo privilegia as relações entre o passado e o presente do grupo
Tambores do Tocantins; a resistência cultural e a apropriação da cultura de massa. Mais
adiante, investiga o reconhecimento por alguns grupos tradicionais que serviram como base
para a constituição do Tambores do Tocantins. Em seguida, a análise se volta à experiência, à
narrativa e aos aspectos subjetivos dos integrantes tocadores, ou seja, como eles percebem a
sua participação no grupo, como se integram, como se definem, como se veem, como
significam os ritmos e, enfim, a forma como essa participação pode contribuir para a unidade
do grupo e para o reconhecimento do Outro, bem como para a construção de uma identidade
cultural coletiva.

Por fim, buscar-se-á desenvolver uma solução para o problema proposto. As
reflexões que permeiam essa pesquisa não postulam fazer a elevação de uma cultura
subalterna de resistência, tampouco de uma cultura hegemônica de massa. Pretende-se
entender a relação entre ambas no caso em estudo. Também não se busca aqui encapsular o
debate sobre as questões da cultura no âmbito das hibridizações e das formações de
identidades culturais como um fenômeno autônomo, acabado e um caminho viável. O que se
almeja é apenas ampliar os horizontes para que novos objetos sejam analisados sob a ótica de
uma cultura inacabada, mutável, cíclica, compreendida como “concepção do mundo” e
“formas de luta”.

1. COMUNICAÇÃO SONORA E RITMOS TRADICIONAIS NOS
TAMBORES DO TOCANTINS

A comunicação sonora está presente em todo lugar, orgânica ou artificial, pois o
indivíduo sempre está desvendando, interagindo e criando sons e, portanto, se expressando a
partir deles. Nos primórdios das culturas primitivas, ainda na pré-história, o homem
observava os sons dos elementos e fenômenos naturais e analisava a linguagem sonora das
rochas, rios, ventos, chuvas, animais etc.
O homem primitivo descobriu inicialmente uma forma de comunicação sonora
por meio das palmas, dos sapateados e dos urros. Segundo Bello (2012), a percussão foi a
primeira forma de expressão musical do homem. Quando ele começa a decifrar os sons da
natureza é que surge a música em sua vida. Ele passa então a tentar reproduzir esses sons,
através do próprio corpo, com a percussão corporal, com as sonoridades que conseguia emitir
e, posteriormente, com os instrumentos que passa a criar.
Com a chegada do período medieval, a fala humana e o trabalho artesanal
assumem o primeiro plano da comunicação sonora e a cultura oral se torna mais importante
que os sons da natureza. Mas com os avanços industriais e tecnológicos, esse cenário se
modifica novamente. Hoje, os sons predominantes no ambiente urbano e até mesmo no meio
rural perpassam por aparelhos industrializados e maquinários: carros, aviões, telefones,
tratores, rádios, etc. A expressão da cultura se dá, agora, através das novas tecnologias, pois o
som da fala e da natureza quase não podem ser ouvidos sem interferências tecnológicas.
Por toda a mudança na estrutura cultural e social, a música, uma das sonoridades
mais apreciadas pelo homem, também sofreu alterações no seu formato. Com isso, a
percussão popular e a música acústica se adaptaram aos novos aparatos técnicos, dando lugar
às sonoridades eletrônicas reproduzidas por instrumentos industrializados, combinados com
sintetizadores digitais, masterizadores de áudio e amplificadores de som.
Tendo em vista que o caso em estudo, o Tambores do Tocantins, é um grupo de
música percussiva que manifesta a sua cultura e a sua identidade por meio de um movimento

sonoro, esse trabalho se inicia com uma breve discussão sobre a importância desses sons,
orgânicos ou artificiais, para a expressão cultural. Ainda, sobre o universo da percussão e dos
ritmos tradicionais tocantinenses.
Abordar ritmos tradicionais tocantinenses pode parecer incoerente, afinal, como
falar da tradição de um Estado que possui apenas 24 anos de formação? Parte desse capítulo,
portanto, se constitui da descrição da herança dos ritmos tradicionais do antigo norte de
Goiás. Na verdade, esses ritmos são reflexos de algumas manifestações culturais, como a
Sússia, a Congada, a Caçada da Rainha e a Folia do Divino Espírito Santo, que envolvem
dança, canto e percussão: uma variedade de representações musicais, coreográficas e
simbólicas. Porém, o Tambores do Tocantins desenvolve o trabalho somente de canto e
percussão.
Como um dos objetivos é identificar qual a proposta do grupo Tambores do
Tocantins e como eles se apropriam dos ritmos tradicionais, aqui será possível conhecer como
o grupo utiliza seus instrumentos e também o que são esses ritmos e de quais manifestações
culturais do Estado fazem parte. Enfim, todas essas abordagens convergem para a
compreensão da história e do trabalho do objeto em estudo.

1.1 A expressão da cultura pelos sons
“Isso [a música] está dentro de todo mundo, pois nós já
temos um instrumento. A gente nasce com o coração que
tem um ritmo, tem um som, tem uma batida e ele que dá
a cadência da nossa vida inteira. O dia que ele parar de
tocar, a gente morre”3.

O mundo está cheio de sons e às vezes nem nos damos conta disso. Schafer (1991,
p. 105) afirma que todo objeto na terra possui uma alma sonora “ou pelo menos, todo objeto
que se move, soa. Isso não quer dizer que produza som sempre encantador, apenas que ele
pode ser percebido se pusermos os ouvidos para trabalhar”. Geralmente, a percepção auditiva
do ser humano se aguça para o som que o agrade, ou para aquele que o perturbe. Passa-se
3 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Palmas , 4 de
abr. 2013.

então despercebido alguns sons como, por exemplo, o do coração, o da respiração ou o do
sacudir de uma folha de papel.
O cenário sonoro, assim como o social, político e econômico, mudou
significativamente com o passar do tempo, isso porque, segundo Schafer (1991, p. 71), o
homem gosta de “fazer sons e rodear-se deles”. Conforme o autor, “silêncio é o resultado da
rejeição da personalidade humana. O homem teme a ausência de som como teme a ausência
de vida”. Dessa forma, os sons criados pela tecnologia humana, atualmente, são
predominantes. Schafer explica:

[...] a princípio, quando havia poucas pessoas e elas levavam uma existência
pastoril, os sons da natureza pareciam predominar: ventos, água, aves,
animais, trovões. As pessoas usavam seus ouvidos para decifrar os
presságios sonoros da natureza. Mais tarde, na paisagem urbana, as vozes
das pessoas, seu riso e o som de suas atividades artesanais pareceram
assumir o primeiro plano. Ainda mais tarde, depois da Revolução Industrial,
os sons mecânicos abafaram tanto os sons humanos quantos os naturais, com
seu onipresente zunido. (SCHAFER, 2001, p. 128)

A tabela abaixo revela que ao longo da evolução das culturas há um deslocamento
na natureza dos sons na comunicação sonora: perpassando por sons naturais, da fala humana,
do trabalho artesanal, da indústria e da tecnologia. É importante notar que, atualmente, a
comunicação sonora se dá, predominantemente, por meio de utensílios tecnológicos, mas sem
esquecer que esses mesmos aparatos eletrônicos podem reproduzir os sons da fala, da
natureza e da indústria.

Tabela 1: O deslocamento sonoro com a evolução cultural

Culturas primitivas
Culturas medieval,
renascentista e préindustrial
Culturas pósindustriais
Hoje

Sons Naturais

Sons Humanos

69%

26%

Sons de Utensílios
e Tecnologia
5%

34%

53%

14%

9%
6%

25%
26%

66%
68%

Fonte: Schafer, 2001, p. 128

É inegável afirmar que uma sonoridade bastante apreciada por todas as culturas é
a da música. Atualmente, de acordo com Schafer (1991, p. 122), se ouve mais sons musicais
por meio de “reprodução eletroacústica” do que na sua forma natural (acústica). Isso porque,
conforme o autor, talvez a música nessa forma é a mais “natural” para o ouvinte da cultura
contemporânea.
No seu conceito tradicional, música pode ser definida como sons produzidos pelo
homem, através de instrumentos. Mas o significado atual de música é uma problemática.
Grande parte dos dicionários a define como uma forma de arte. No The Concise Oxford
English Dictionary, (apud SCHAFER, 1991, p. 119), por exemplo, música é: “A arte de
combinar sons visando à beleza da forma e a expressão das emoções; os sons assim
produzidos; som agradável, por exemplo, o canto de um pássaro, o murmúrio de um riacho, o
latido de cães”.
Para Schafer (1991, p. 35) música é uma organização de sons (ritmo, melodia etc.)
com a intenção de ser ouvida 4. Cage (apud SCHAFER, 1991, p. 120), entretanto, afirma que
“música é sons, sons à nossa volta, quer estejamos dentro ou fora de salas de concerto”. Na
visão desse autor, sons improváveis, agradáveis, intencionais ou não, também podem ser
classificados como musicais. A definição de Cage é pertinente, mas muito generalista. Esse
trabalho, portanto, adere ao conceito de música de Schafer (1991).
As sonoridades são organizadas a partir de alguns elementos musicais como:
melodia, timbre e ritmo. A melodia pode ser qualquer combinação de sons ou notas em
diferentes altitudes (frequência). Para ela existir é necessário movimentar o som mudando
suas alturas. Já o timbre é o que diferencia o som de cada instrumento quando eles tocam a
mesma nota. “Timbre é essa superestrutura característica de um som que distingue um
instrumento de outro, na mesma frequência e amplitude. [...] o timbre traz a cor da
individualidade à música. Sem ele, tudo é uniforme e invariavelmente cinza, como a palidez.”
(SCHAFER, 1991, p. 76).
O ritmo, entretanto, funciona no universo musical como a direção. Conforme
Schafer (1991) “o ritmo diz: ‘Eu estou aqui e quero ir para lá’”. Ele é moldado no tempo, é
uma maneira de decompor o tempo, uma combinação de sons e silêncios. No sentido
4 Schafer chegou a esse conceito durante uma de suas aulas, através da discussão do significado de música com
seus alunos. Mas para o autor, essa é apenas a base de uma definição, pois é preciso mais refinamento. Ele
afirma: “definições explicam ‘coisas’. Quando as coisas mudam, as definições também mudam. Talvez a música
tenha mudado.” (SCHAFER, 1991, p. 36).

etimológico, “ritmo” e “rio” estavam originalmente relacionados, sugerindo o movimento de
um trecho em vez de uma divisão em articulações. O mesmo autor argumenta que: “No seu
sentido mais amplo, ritmo divide o todo em partes. O ritmo articula um percurso, como
degraus (dividindo o andar em partes) ou qualquer outra divisão arbitrária do percurso”.
Para se determinar o ritmo, utilizam-se principalmente instrumentos percussivos,
que se responsabilizarão pela marcação do tempo da música, por exemplo, se a música será
mais lenta, ou se será acelerada. Com um instrumento de percussão, como a bateria, o surdo e
o timbau, é possível determinar qual será o andamento da música, e qual será a direção, o
ritmo: samba, maracatu, forró, etc. (FELDBERG, 2010)
Os ritmos podem se dividir em regulares e irregulares. “Um ritmo regular sugere
divisões cronológicas do tempo real – tempo do relógio. Este vive uma existência mecânica.
Um ritmo irregular espicha ou comprime o tempo real, dando-nos o tempo virtual ou
psicológico. É mais como os ritmos irracionais da vida”, explica Schafer (1991, p. 87-88). O
autor ainda afirma que a música ocidental não possui uma diversidade de ritmos porque se
prende ao tempo real, ao contrário de outras sociedades, como as africanas.

Nós não temos muita polirritmia na música ocidental, porque somos
fascinados pelo tique-taque do relógio mecânico. É possível que as
sociedades que manifestam maior aptidão rítmica (africanos, árabes,
asiáticos) sejam precisamente aquelas que têm estado fora do toque do
relógio mecânico. (SCHAFER, 1991, p. 88)

A música pode existir nos dois estilos rítmicos: regular e irregular. “Apesar de ela
preferir o último, para evitar a monotonia”, justifica Schafer (1991, p. 88). Percebe-se que a
música clássica e erudita se encaixa na vertente do tempo real e ritmos regulares. Já a música
percussiva popular busca explorar os ritmos irregulares, no chamado tempo virtual.
Isso ocorre porque a música erudita é baseada numa linguagem harmônica, por
meio de partituras, tipicamente feita e apreciada pela cultura clássica 5. Já a percussão popular,
ao contrário, é expressa por dinâmicas de improvisação, a partir da linguagem oral e
geralmente é trabalhada e admirada pela cultura subalterna 6.
Tendo em vista essa diferenciação e o objeto de pesquisa, que são ritmos
percussivos, a reflexão da próxima subseção se volta para o universo musical da percussão e
seus principais instrumentos. Afinal, a percussão é uma forma de música “mestiça”, mas que
5 A discussão teórica sobre a cultura clássica pode ser conferida no capítulo 2.
6 A discussão teórica sobre a cultura popular pode ser conferida no capítulo 2 e 3.

só conseguiu reconhecimento após mudar sua estética de local para global.

1.2 O mosaico musical da percussão

O universo da percussão é formado por dinamismo, experiências de improvisação,
variedade de ritmos, melodias e sonoridades, expressados em instrumentos peculiares, muitas
vezes, construídos artesanalmente pelo próprio músico. Talvez por isso a música percussiva
comumente esteve recolhida em um espaço marginal “típico de camadas populares dos
grandes e pequenos centros”. (GUERREIRO, 2000, p. 15)
Para Guerreiro (2000, p. 151) a percussão é um modelo estético mestiço, que
mistura linguagens musicais, resultado da herança de diversas influências. A autora argumenta
que, “os personagens que se movem nesse terreno não limitam sua música a um ritmo ou país.
Trata-se de um estilo que absorve influências múltiplas, fragmentadas, que desenham um
mosaico musical plural, combinando vários elementos ou repertórios para demarcar seu
lugar”. (GUERREIRO, 2000, p. 170)
Assim como na cultura popular, uma das principais características da linguagem
percussiva é a oralidade. Isso lhe confere o status de música popular. Apesar de que alguns
compositores, interessados em romper novas barreiras de som, introduziram alguns
instrumentos de percussão na orquestra. Mas, em geral, segundo Guerreiro (2000, p. 271), “a
linguagem percussiva é transmitida por observação e audição seguidas de imitação. Trabalha
principalmente com a exploração do som e com a improvisação”.
Na linguagem erudita, ao contrário:

[...] trabalha-se com composições anotadas em partituras que devem ser
interpretadas o mais fielmente possível pelos executantes. É uma outra
maneira de estruturar, de compor. A divisão de papeis que se verifica na
música erudita entre compositor (criador) e instrumentista (executante), não
é observada na música percussiva. Além disso, enquanto a primeira enfatiza
a melodia e a harmonia, a segunda enfatiza o elemento rítmico. Essa
predominância do ritmo na música percussiva, embora os outros elementos
também estejam presentes, influencia a forma de composição, mostrando
que as ideias musicais andam de mãos dadas com os modelos sonoros que se
criam. (GUERREIRO, 2000, p. 271)

De acordo com Guerreiro (2000), essa diferenciação ocorre porque a percussão é
dificilmente capturada pela notação musical que foi elaborada especificamente para a música
erudita. Ainda assim, existe uma teoria musical que orienta a grafia da “percussão sinfônica
ou erudita”7, mas, conforme a autora, ela pouco tem a ver com o que acontece em termos de
produção.
Nessa perspectiva, “a prática é muito mais rica que a teoria”, destaca Guerreiro
(2000, p. 272). Segundo a autora, o formato gráfico musical estabelecido para a percussão
“não substitui a audição do evento sonoro e serve, no máximo, como um mapa para o
percussionista. [...] já que a capacidade de criar, de improvisar, vai muito além da
possibilidade de decifrar graficamente o evento sonoro”.
Apesar da capacidade criativa, Guerreiro (2000, p. 15) explica que somente nas
últimas décadas, “com a ascensão da música produzida nas Américas”, é que a percussão
popular começa a ganhar espaço e importância. A autora enfatiza: “Longe do brilho dos
grandes teatros, espaços dominados pela música harmônica e erudita, a percussão popular
costumava interessar apenas a etnomusicólogos dispostos a desvendar seus mistérios”. Assim
sendo, atualmente a percussão deixa a “cozinha” para ocupar a “sala de estar” do universo
musical:
A percussão vai deixando para trás a imagem que carregou durante muito
tempo. Conhecida como “cozinha” dos grupos musicais, situava-se em um
espaço obscuro, pouco notado, onde o percussionista era um músico
desvalorizado. Essa denominação, já identificada por Carlos Albuquerque
como ‘manifestação de racismo sonoro’, está, no plano imaginário,
diretamente ligado à senzala em relação à casa grande e, no plano concreto,
remete ao fato de que os percussionistas sempre foram os instrumentistas
mais mal pagos do mundo da música. No final do milênio, numa entrelaçada
malha de interações locais e internacionais, a percussão ganha uma nova
imagem e passa a ocupar a ‘sala de estar’ do mundo da música.
(GUERREIRO, 2000, p. 17)

No Brasil8, mais especificamente em Salvador, reduto da música percussiva,
ocorreu essa mudança estético-cultural quando a percussão se inseriu no mercado comercial e
também passou a fazer parte do circuito midiático. Os primeiros grupos que integraram esse

7 Ver JACOB, Mingo. Método Básico de Percussão: universo rítmico. São Paulo: Irmãos Vitale, 2003.
8 Sobre a música brasileira, Vasconcelos (1988, p. 21) afirma: “Tal como se sucede em outros aspectos da
cultura brasileira, nossa música popular se apoia no tripé clássico índio-português-negro, de quem herdamos
todo um instrumental básico e um sistema harmônico, além de cantos, danças e representações, até um ritmo e
uma cadência apimentada, de sabor indiscutivelmente nacional”.

novo cenário foram o Ara Ketu e o Olodum. Para Guerreiro (2000, p. 17), nesse momento “a
música afro-baiana deixa de ser local para ser global”, pois o universo tecnológico se mescla
ao artesanal. A autora comenta como isso ocorreu:
Em 1987, o Ara ketu e o Olodum colocam seus tambores dentro dos estúdios
WR, em Salvador, e gravam seus primeiros discos. A penetração no circuito
eletrônico se deu através do desenvolvimento de uma tecnologia capaz de
“capturar a percussão”, como diz o pesquisador Antônio Godi, em estúdios
de gravação. Os blocos afros passam a fazer parte do elenco das gravadoras
majors, atingindo visibilidade no cenário da mídia. No final da década,
incorporaram instrumentos harmônicos a suas baterias. (GUERREIRO,
2000, p. 16, grifo do autor)

Com a visibilidade midiática e a ascensão comercial da percussão, emerge
também um novo lugar para o músico percussionista, “que passa a ser reconhecido enquanto
criador”. Guerreiro (2000, p. 17) argumenta: “[...] os grupos se formam em torno do
percussionista. Ele é a atração principal, o articulador de uma linguagem musical que tem nas
sonoridades dos tambores seu elemento de força”. O percussionista começa a ser valorizado
nesse sentido e, então, ocupa cenários privilegiados do mundo da música, em festivais e
prêmios internacionais.
Ocorre aí uma mudança de paradigma da cultura tradicional, local, para emergir
uma cultura híbrida9 e globalizada. Segundo Guerreiro (2000), o grupo Ara Ketu foi o
primeiro bloco afro a mesclar, em 1991, o som acústico dos tambores com a instrumentação
elétrica. Na época, a diretora do grupo, Vera Lacerda, afirmou: “Até na África a música
popular está se universalizando, misturando elementos da música caribenha, europeia, norteamericana. Queremos inclusive desmistificar esta busca de raízes africanas que alguns grupos
procuram. Nem na África isso existe mais” 10.
O método tradicional de aprendizagem da percussão é “ouvir, olhar, imitar”. Essa
técnica de ensino ainda é bastante utilizada por grupos e blocos de todo o país, inclusive pelo
grupo Tambores do Tocantins. Segundo Bello (2013), essa é a peculiaridade que desperta o
interesse dos jovens, “pois não é preciso ficar meses estudando partituras para tocar o
instrumento de percussão”, afirma o músico.
Outra prática típica entre os grupos de música percussiva é a construção artesanal
dos seus instrumentos. A próxima subseção, portanto, aborda quais são as características e as
possibilidades rítmicas de alguns instrumentos percussivos e como ocorre a confecção deles.
9 A discussão teórica sobre as culturas híbridas pode ser conferida no capítulo 2.
10 Em Entrevista concedida à Revista Bizz. (apud GUERREIRO, 2000, p. 37)

Embora exista uma infinidade de instrumentos, nesse trabalho serão descritos somente
aqueles que são utilizados no trabalho desenvolvido pelo grupo Tambores do Tocantins.

1.2.1 Batidas no tambor de couro

O elemento principal e mais significativo da percussão é o tambor11. Por isso,
grande parte dos instrumentos percussivos são tambores de diversas formas, timbres e
tamanhos. Os tambores são tradicionalmente confeccionados de forma artesanal, com couro
de animal (gado, cabra, veado, macaco etc.) e troncos de árvores (jequitibá, abacateiro, entre
outros); por seus próprios músicos. De acordo com Bello (2012), o primeiro instrumento que
“possivelmente” o homem criou foi alguma espécie de tambor.
Existem diversas histórias que explicam a origem dos instrumentos de percussão.
Bello (2012) comenta algumas:
Existe uma tese, por exemplo, que o homem primitivo um dia achou uma
carcaça de animal que estava com o couro seco, e ele batendo, tentando
buscar alimento, descobriu que tinha um som. Existe outra tese também que
eles pegavam o couro, colocavam pra secar e descobriram também que ele
tinha um som quando estava seco, tenso. Existe também outra tese que diz
que o primeiro tipo de instrumento, de tambor, era um buraco no chão com
um couro esticado em cima do buraco. Essa é uma tese bem provável porque
o instrumento tem uma caixa acústica, geralmente com formato cilíndrico.
Alguns têm formato cilíndrico reto, porque eles aproveitavam troncos de
árvores ocos e colocavam o couro e se transformavam em tambores, que são
os instrumentos mais primitivos 12.

A construção de instrumentos artesanalmente, conforme Bello (2013), exige do
músico todo um ritual rústico, que vai desde a coleta do material – a escolha do dia de tirar a
madeira, o jeito de tratar o couro – até a afinação do instrumento, que se dá através de uma
fonte de calor (fogueira ou sol). Já os instrumentos convencionais são confeccionados com
11 “Tambor é o nome genérico para instrumentos de percussão construídos com uma pele ou membrana esticada
sobre uma estrutura geralmente redonda, chamado fuste. Os tambores podem ter altura determinada ou
indeterminada”. (DOURADO, 2004, p. 323)
12 BELLO, Marcio. In: BULHÕES, Bruno; ROSENDO, Danilo; ROCHA, Alisson. Tambores por Marcio Bello.
[Filme-vídeo]. Produção de Bruno Bulhões e Danilo Rosendo, direção de Alisson Rocha. Porto Nacional, Ponto
de Cultura Tambores do Tocantins, 2012. 1 DVD/ NTSC, 13 min. O músico não cita os autores dessas teses.

laminado de madeira, pele de náilon, fio sintético, parafusos e peças de aço e metal.
Os instrumentos tradicionais se diferenciam dos convencionais na estrutura
material, como também, na sonoridade. Entretanto, Bello (2013) afirma que uma sonoridade
não supera a outra, pois as duas possuem qualidades distintas:
Os instrumentos convencionais têm justamente a tecnologia. Você afina
utilizando parafusos, metais, chaves e os instrumentos tradicionais você
precisa de uma fonte de calor: do fogo, da fogueira, do sol e você utiliza uma
madeira, um tronco que você busca na natureza e os tambores convencionais
são construídos de laminado de madeira. É lógico que você não tem um
resultado sonoro nem melhor, nem pior: são diferentes. Você tem timbres
diferentes pra instrumentos artesanais porque utiliza pele animal, utiliza
tensores com fibras, cordas e os instrumentos convencionais usam náilon,
que substitui o couro, utilizam tensores de metal, parafusos, que substituem
as cordas e as fibras. Então, você tem resultados sonoros diferentes, mas
cada um com sua qualidade, com sua especialidade13.

Existe uma infinidade de instrumentos de percussão artesanais e convencionais, às
vezes seus nomes mudam dependendo da região em que são encontrados. No Estado do
Tocantins destacam-se: caxambu, tamburi, tambor de barro (fuxico e caxambu), tambor de
rabo (puxa-tripa, cuíca, roncador), pandeiro, caixa de folia (caixa do divino, caixa de guerra),
zabumba (bombo), surdo (caixa surda), xequerê (agbê), caixa clara (tarol, tarola), timbau
(timba) e repinique14.
O caxambu (tambor maior) e o tamburi (tambor menor) são instrumentos
tradicionais construídos a partir de troncos de madeira ocos e pele de animal presos por
espetos de madeira, chamado tensores. Eles podem ser encontrados no sudeste do Brasil, nas
manifestações do Caxambu (música de mesmo nome do instrumento) ou Jongo e Batuque, em
Goiás e em algumas regiões do Estado do Tocantins nas manifestações culturais como A
Caçada da Rainha e a Sússia. Tais instrumentos produzem sons percutidos com baquetas15 ou
com as mãos, que se completam em timbres, produzindo ritmos dançantes. (BELLO, 2013)

13 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo Palmas, 4 de
abr. 2013.
14 Não se sabe ao certo a origem desses instrumentos de percussão. No Brasil eles possuem herança africana,
portuguesa e indígena.
15 Bastão de madeira utilizado para tocar os mais diversos instrumentos de percussão.

Figura 1: Estrutura do caxambu e tamburi

Figura 2: Tambores tradicionais

Fonte: Marcio Bello dos Santos, 2013

Fonte: Arquivo do Grupo

O tambor de barro é construído a base de cerâmica e pele animal. Seu corpo é
modelado em cerâmica queimada com forma de tigela e uma pele é estendida em sua boca.
Pode ser encontrado em tribos indígenas do Mato Grosso e também na região de Natividade,
sudeste do Tocantins. Lá ele é considerado um dos instrumentos mais primitivos existentes no
Estado. Os tambores de barro são utilizados em duplas, um com timbre grave denominado
também de caxambu e outro agudo, com nome fuxico. (BELLO, 2013)

Figura 3: Estrutura do tambor de barro

Figura 4: Tambores caxambu e fuxico

Fonte: Marcio Bello dos Santos, 2013

Fonte: Arquivo do grupo

O tambor de rabo é um instrumento rústico construído com tronco de madeira
oco, couro de boi, uma vara e tensores. O seu som imita o esturro de uma onça. Esse tambor
também pode ser classificado como uma cuíca16 primitiva por apresentar características de
estrutura semelhantes e também a mesma forma de executar: usando um pano ou as mãos
molhadas para friccionar a vara fixada no centro da pele para produzir o som.
16 “Cuíca é uma espécie de tambor de fuste cilíndrico e membrana única de origem africana, veio
provavelmente do Congo e de Angola. Possui uma vareta interna cuja extremidade se prende ao centro de uma
pele, esticada sobre a boca do instrumento. A pele, umedecida, produz um som ora esganiçado, ora rouco,
quando a vareta é friccionada”. (DOURADO, 2004, p. 100)

Esse instrumento pode ser encontrado também no Estado do Maranhão, conhecido
como tambor de onça e utilizado na manifestação folclórica denominada Tambor de Crioula.
O tambor de barro é especial por suas características engraçadas, tanto na sua estrutura, como
na forma de execução. Ele também é conhecido como roncador e puxa-tripa. (BELLO, 2013)

Figura 5: Estrutura do tambor de rabo

Figura 6: Criança aprendendo a tocar

Fonte: Marcio Bello dos Santos, 2013

Fonte: Arquivo do grupo

O pandeiro17 é um dos instrumentos de percussão mais antigos existentes, tendo
sua presença detectada há 2.000 anos A.C., na região do Egito, conhecido como tophi ou
daira. Nessa época seu formato era quadrado, os instrumentos arredondados possuem origem
africana. Os pandeiros são feitos com uma haste de madeira estreita, pele de animal ou náilon,
aro de metal, tensores, ao redor da haste podem existir platinelas duplas de metais, ou não.
(BELLO, 2013)
Esse instrumento chegou ao Brasil com os comerciantes europeus na época da
colonização e é muito utilizado no samba. No Tocantins, o pandeiro pode ser encontrado nas
manifestações musicais da catira e da roda. Para tocar, o músico segura o pandeiro com a mão
direita e percute com a palma da mão esquerda ou com os dedos.

17 O pandeiro foi trazido ao Brasil pelas caravelas lusitanas. Os portugueses o conheceram quando suas terras
foram sucessivamente invadidas pelos romanos e pelos árabes, mas inicialmente esse instrumento era desprovido
de couro. (VASCONCELOS, 1988)

Figura 7: Estrutura do pandeiro

Figura 8: Pandeiro feito de pele animal

Fonte: Marcio Bello, 2013
Fonte: Arquivo do grupo

A caixa de folia é um instrumento de origem europeia que era utilizado nas
guerras para marcar o ritmo das marchas. Também conhecida como caixa do divino e caixa de
guerra, é construída, tradicionalmente, a partir de um tronco de madeira de jequitibá e duas
peles de animais. No Tocantins, os foliões colocam dentro da caixa um guiso de cobra
cascavel, como numa espécie de “encantamento” ou “mandinga” dos tocadores. As peles são
esticadas por um conjunto de aros de metal, madeira e cordas. (BELLO, 2013)
As caixas são utilizadas em folguedos como: reisados (nordeste), congadas e
moçambiques (Espírito Santo, São Paulo, Goiás e Minas Gerais). No contexto da Folia do
Divino Espírito Santo, manifestação religiosa tradicional do Tocantins, é considerada um
instrumento sagrado. É ela quem anuncia os rituais da folia, através de toques alternados
específicos para cada momento. A caixa de folia é percutida com duas baquetas. (BELLO,
2013)

Figura 9: Estrutura da caixa de folia

Figura 10: Caixa de folia feita tradicionalmente

Fonte: Nayara Nery, 2013

Fonte: Arquivo do grupo

A zabumba, também conhecida popularmente como bombo, é um tambor de duas
peles, achatado, muito utilizado para tocar os ritmos nordestinos, como forró, xote, baião e
xaxado. Ela possui o formato cilíndrico 18 e sua pele pode ser de couro ou náilon.
Antigamente, a zabumba era feita com tronco de árvores. Hoje, ela pode ser encontrada em
lojas com modernos recursos de amplificação e é bastante utilizada também nos forrós
urbanos. (GASPAR, 2010)
As zabumbas são geralmente tocadas na vertical ou inclinadas, penduradas por
uma alça no ombro do tocador que utiliza duas baquetas - enquanto uma, mais fina
(bacalhau), percute a parte traseira do instrumento, a outra, mais grossa (maçaneta), percute a
parte dianteira19. No Tocantins, a zabumba pode ser encontrada em algumas manifestações da
Folia do Divino Espírito Santo e do Congo.

Figura 11: Estrutura da Zabumba

Figura 12: Zabumba convencional

Fonte: Nayara Nery, 2013
Fonte: Wendy Almeida

O surdo20, também conhecido como caixa surda, é um tambor convencional
cilíndrico de grandes dimensões e som profundamente grave, seco e abafado. Esse
instrumento de percussão é feito de madeira ou metal e possui peles em ambos os lados. Essas
peles podem ser de couro ou de náilon, já os seus afinadores são de aço. Esse tipo de tambor é
tradicionalmente usado nas baterias das escolas de samba e suas batidas guiam a pulsação de

18 O corpo do instrumento de percussão geralmente é cilíndrico, chamado de fuste. Ele pode ser feito de folha de
madeira, tronco oco, fibra de vidro, alumínio, zinco, acrílico, ou plástico e serve para sustentar peles vibratórias,
funcionando também como caixa de ressonância. (DOURADO, 2004, p. 142)
19 In: ONJÓ ANGOMA. Zabumba. Disponível em: <http://www.onjoangoma.com/search/label/zabumba>.
Acesso em: 12 de mar. 2013.
20 O surdo, a caixa clara, o timbau, o xequerê e o repinique não são utilizados em nenhuma manifestação
tradicional do Estado citada, apenas pelo grupo Tambores do Tocantins.

outros instrumentos. Também é encontrado em torcidas organizadas, em bandas marciais ou
militares, em blocos e em associações atléticas universitárias. Sua função principal no samba
é a marcação do tempo 21.

Figura 13: Estrutura do Surdo

Figura 14: Surdos feitos de pele de laminado

Fonte: Nayara Nery, 2013
Fonte: Arquivo do grupo

O xequerê ou agbê é um instrumento musical africano, originário da Angola. Ele é
feito de uma cabaça seca, cortada em uma das extremidades e envolta por uma rede de contas
de fios de náilon (BELLO, 2013). Ao longo de todo o continente africano é chamado por
diferentes nomes, como: lilolo, axatse (Gana), agbê, chequere e shekere (Nigéria).
A forma e o tamanho da cabaça determinam o som do instrumento. Para se fazer
um xequerê é necessário secar a cabaça, remover a polpa e as sementes, cobrir com verniz e
aplicar as contas. São utilizadas predominantemente contas plásticas, mas podem também ser
usadas sementes de açaí ou boleira 22. Para ser tocado, o xequerê é agitado de um lado para o
outro.

21 In: ONJÓ ANGOMA. Surdo. Disponível em: <http://www.onjoangoma.com/search/label/surdo>. Acesso em:
12 de mar. 2013.
22 In: ONJÓ ANGOMA. Xequerê. Disponível em: <http://www.onjoangoma.com/search/label/xequere>.
Acesso em: 12 de mar. 2013.

Figura 15: Estrutura do xequerê

Figura 16: Xequerê ou agbê

Fonte: Nayara Nery, 2013

Fonte: Arquivo do grupo

A caixa clara, também conhecida como caixa, tarol, tarola, é um instrumento de
percussão convencional que surgiu na Europa, no século XV, e é muito utilizado em bandas
militares. A estrutura desse instrumento consiste em um corpo cilíndrico que pode ser de
madeira ou metal, esteiras de aço e duas membranas23, que podem ser de náilon ou de couro,
uma fixada na parte superior e a outra na parte inferior. A membrana superior é usada para ser
percutida e a inferior fica apoiada em várias molas de arames, conhecidas como esteira.
A esteira caracteriza o som do instrumento, muito utilizado, inclusive nas
orquestras, para o efeito de rufar. Pode-se, ainda, afastar a membrana da esteira, através de
uma alavanca, para que ritmos, sem a presença de sons repicados, sejam produzidos. Para
tocar a caixa, são usadas baquetas de madeira ou a vassourinha, um modelo de baqueta
pequena, feita de fios de náilon ou aço, cortada nas pontas, usada para produzir sons mais
suaves no instrumento24. A caixa pode ser executada presa à cintura do músico por uma corda
ou suspensa sobre um tripé metálico.

23 “Pele ou couro animal ou de náilon que serve para cobrir a abertura do fuste de instrumentos de percussão”.
(DOURADO, 2004, p. 201)
24 In: ORQUESTRAIS. Caixa Clara. Disponível em: <http://www.orquestrais.com.br/mat_ver.asp?ID=198>
Acesso em: 12 mar. 2013.

Figura 17: Estrutura da caixa

Figura 18: Caixa suspensa sobre tripé

Fonte: Nayara Nery, 2013
Fonte: Arquivo do grupo

O timba ou timbau, como é conhecido na Bahia, é um tambor de uma pele, com
corpo em formato de cone. Esses tambores são feitos em madeira e couro podendo conter ou
não afinadores (nesse caso o instrumento deve ser afinado através de uma fonte de calor,
fogueira ou sol). Os afinadores podem ser de corda ou de tarraxas de aço.
O timbau é um tambor de marcação que, afinado no agudo, é um elemento
fundamental no ritmo baiano axé music25. Para fazer a levada rítmica, utiliza-se a sua afinação
grave. O percussionista utiliza as duas mãos para golpear a pele do tambor e fazer os efeitos
rítmicos. Às vezes, o timbau é tocado também com a vassourinha. (JACOB, 2003)

Figura 19: Estrutura do timbau

Figura 20: O timbau é tambor de marcação

Fonte: Nayara Nery, 2013

Fonte: Arquivo do grupo

25 O axé music é um ritmo mestiço, cuja linguagem mistura sonoridades harmônicas e percussivas. É o encontro
das músicas de bloco de trio com as músicas de blocos afros. (GUERREIRO, 2000, p. 133)

O repinique é um tambor de duas peles, usados para fazer marcações e
contratempos e “repenicar” (tocar repetidas vezes) um som mais agudo. Os repiniques podem
ser feitos em madeira ou metal, com pele sintética ou couro. A pele é tensionada através de
tarraxas afináveis de aço. Esse instrumento é muito utilizado em escolas de samba. É
tipicamente tocado no samba com uma baqueta na mão direita e a mão esquerda fazendo
contraponto direto na pele do instrumento26.

Figura 21: Estrutura do repinique

Figura 22: Repinique de pele sintética

Fonte: Nayara Nery, 2013
Fonte: Arquivo do grupo

A descrição acima trata-se apenas de uma pequena parte dos instrumentos de
percussão porque buscou-se destacar somente os que são utilizados no trabalho do estudo de
caso em questão. Observação importante é que o Tambores do Tocantins compra somente a
caixa e o repinique, os outros instrumentos o grupo confecciona.
Após a descrição desses instrumentos, buscar-se-á apresentar as manifestações
culturais e os ritmos tradicionais que inspiraram o grupo Tambores do Tocantins na sua
criação. Com instrumentos em mãos, é chegada a hora dos músicos percussionistas rufarem
seus tambores. Na seguinte subseção será então possível fazer um passeio cultural e histórico
por ritmos, danças e folguedos tradicionais.

26 In: ONJÓ ANGOMA. Repinique. Disponível em: <http://www.onjoangoma.com/search/label/repinique>.
Acesso em: 12 de mar. 2013.

1.3 As manifestações culturais e as origens dos ritmos tocantinenses

Em 05 de outubro de 1988 o mais novo Estado da Federação surge no cenário
brasileiro resultante da divisão do antigo norte de Goiás. Com apenas 24 anos de história, o
Tocantins é detentor de um patrimônio cultural riquíssimo, que retrata os saberes, as
celebrações e a forma do povo tocantinense se expressar. Mas esse patrimônio certamente não
foi originado apenas nestes 24 anos que marcam a criação do Estado. A pluralidade de
expressões e manifestações folclóricas que caracterizam esta terra é centenária, reflexo do
antigo norte goiano.
Um estudo arqueológico realizado por professores da Fundação Universidade do
Tocantins e da Universidade Federal do Tocantins demonstra que também no passado a região
do Tocantins foi intersecção de influências culturais. Vários vestígios materiais como arte
rupestre, cemitérios paleoameríndios e outros artefatos foram encontrados, que testemunham
a presença humana neste território em tempos pretéritos. Prova disso é a grande quantidade de
sítios arqueológicos registrados no Estado (PEDREIRA, ZIMMERMANN, 2008). Desse
modo, o retrato cultural tocantinense apresenta elementos e características milenares.
Ao fazer um breve mapeamento do patrimônio cultural do Estado, nos deparamos
com a diversidade de expressões em folias, rituais, festejos religiosos, danças tradicionais,
entre outras manifestações. Segundo a Fundação Cultural do Tocantins, as principais cidades
históricas do Estado são: Arraias, Dianópolis, Monte do Carmo, Natividade, Paranã, Porto
Nacional, Tocantínia e Tocantinópolis. Nesses municípios predominam a arquitetura colonial
e as celebrações religiosas, o que revela importantes elementos histórico-culturais.
O artesanato tem seu destaque nas peças produzidas em capim-dourado. Mas o
buriti, o babaçu, a cerâmica, o cristal, o couro, as sementes nativas do cerrado, a madeira e o
ouro, também são matérias-primas para os artesãos tocantinenses. Grande parte desses artistas
vive nas aldeias indígenas ou nas comunidades quilombolas do Estado.
Os povos indígenas do Tocantins estão distribuídos em mais de 82 aldeias,
perfazendo uma população de cerca de 10 mil índios formados pelos povos: Karajá,
Karajá/Xambioá, Javaé, Xerente, Apinajé, Krahô, Krahô-Canela e Pankararu. Já em relação às
comunidades rurais negra e quilombola, existem 21 reconhecidas como remanescentes de
quilombos. Elas estão distribuídas em vários municípios, de norte a sul do Estado.

A existência das comunidades quilombolas explica-se porque na região, na
primeira metade do século XVIII, o povoamento e a ocupação econômica se davam com base
na exploração aurífera e os negros27 foram levados pelos portugueses para trabalharem nos
garimpos. Algumas cidades como Dianópolis, Natividade, Almas, Monte do Carmo e Arraias
tiveram a sua origem nas minas do metal precioso e, consequentemente, os negros escravos
foram a principal força de trabalho. Como em outros lugares do Brasil, para se livrar da
escravidão, eles fugiam para lugares isolados e se refugiavam nos quilombos. (PARENTE,
2007; SILVA, 1996; PÓVOA, 1999)
Por possuírem características culturais próprias e peculiaridades, que as
distinguem umas das outras e de toda a sociedade, as comunidades indígenas e quilombolas
também compreendem o patrimônio cultural do Tocantins. Contudo, os festejos, danças
tradicionais e as cantigas de roda (realizados também por essas comunidades), que misturam
folclore e religião, são as principais formas de expressão do povo tocantinense.
Dentre as principais manifestações culturais do Tocantins estão: as Cavalhadas, as
Congadas, Festa de Nossa Senhora da Natividade, Festa do Divino Espírito Santo, Festejos de
Nossa Senhora do Rosário, Folia de Reis, os Caretas, Roda de São Gonçalo e a Romaria do
Senhor do Bonfim. “Estas celebrações reúnem um pouco do modo de ser e fazer do povo
tocantinense” (BARBOSA, SANTOS, SILVA, 2008, p. 70).
Os portugueses também influenciaram na formação de tradições de caráter
religioso no Estado. A exemplo, a Festa de Nossa Senhora do Rosário e a Festa do Divino
Espírito Santo, que têm origem no catolicismo lusitano. Além da contribuição das diferentes
etnias, o Tocantins, desde a sua criação, sofre influência da cultura de outros Estados do
Brasil, tais como Goiás, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
Piauí.
As manifestações culturais do Tocantins são, sobretudo, caracterizadas por ritmos
musicais tocados em tambores, pandeiros e violas. Ritmos tradicionais originados na época
dos escravos, que ao cair da noite, nas senzalas ou nos quilombos, faziam suas celebrações

27 Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, havia mais de cinquenta anos que os portugueses sequestravam e
traficavam negros ao longo da África Ocidental. Cerca de quatro milhões de negros foram transportados através
do Atlântico para o Brasil, pelos portugueses, desde o início do século XVI até a segunda metade do século XIX.
A principal utilidade dos naturais da África no nosso país era no trabalho em garimpos e engenhos.
(TINHORÃO, 2008).

tocando, cantando e dançando. Desde o século XVI, o chamado “batuque” 28, primitiva roda
de dança africana, constituía para os escravos um dos raros momentos de livre exercício de
seus costumes originais. (TINHORÃO, 2008)
Tais expressões da cultura negra foram passadas, de pai para filho, através da
tradição oral, atravessando gerações e se remodelando em cada contexto histórico. Afinal,
como afirma Hall (2009, p. 72), “a tradição não implica em algo fixo. Ela é representada
como se fosse fixada em pedra. Mas é antes um reconhecimento do caráter encarnado de todo
discurso”. Isso implica que as músicas e danças29 tradicionais aqui estudadas devem ser
compreendidas a partir da mistura das influências criolo-africanas e branco-europeias.

Gallet (apud VASCONCELOS, 1988, p. 34) relacionou 17 danças africanas 30 que
foram trazidas para o Brasil. Algumas possuem o nome do próprio instrumento (caxambu),
outras o nome da cerimônia principal, mesmo sendo dançadas fora delas (candomblé), já
algumas dão nome ao ritmo tocado (maracatu). Ainda alguns dos nomes podem ser genéricos
(batuques), ao passo que outros podem assumir variantes locais (samba).
De acordo com Vasconcelos (1988, p. 34), as danças africanas são tipicamente
“acompanhadas com bate-mão e cantos, às vezes improvisados, e de instrumentos diversos,
principalmente o de percussão. Algumas danças são também improvisadas, de acordo com a
habilidade do dançarino”. Conforme o mesmo autor, as danças negras se subdividem em
dramáticas: que incluem alguma representação, como o congo ou congada, o bumba-meu-boi,
o reisado e o maracatu; e em não dramáticas: formadas basicamente em roda ou fileiras
opostas, como o samba, o lundu e o cateretê.
Os cantos entoados durante a realização desses folguedos possuem características
28 Tinhorão (2008) afirma que “[...] o que os portugueses chamaram sempre genericamente de batuques não
configurava um baile ou um folguedo, em si, mas uma diversidade de práticas religiosas, danças rituais e formas
de lazer”.
29 Os batuques originaram uma série de danças no Brasil. Elas tinham como coreografia típica o uso da
umbigada (ostensivamente aplicada ou apenas insinuada pela aproximação frontal dos corpos dos dançantes, que
batem palmas ou fazem uma vênia). Já as três primeiras danças criadas por brancos e mestiços das baixas
camadas do Brasil, a partir da matéria prima do ritmo e da coreografia crioulo-africana dos batuques, foram a
fofa, o lundu e o fado. (TINHORÃO, 2008).
30 São elas: quimbéte, sarambeque, sarambu, sorongo e caxambu, encontradas em Minas Gerais; jongo, chiba e
cana verde, no Rio de Janeiro; alujá e jequedé, danças fetichistas; candomblé, dançado na Bahia; coco de zambé,
no Rio Grande do Norte; maracatu, no Nordeste em geral; lundu e cateretê, em Minas Gerais, São Paulo e Rio de
Janeiro; batuque, e o samba, exportado para o mundo. (VASCONCELOS, 1988, p. 34). Porém, é imprescindível
destacar que essas danças também podem ser encontradas, com menos frequência, em outras regiões que não as
citadas.

semelhantes. São elas: verso simples e único, ao qual se segue um refrão curto; presença de
um tom nasal e estrofe improvisada, seguida de verso fixo. Com isso, é possível afirmar que
essas músicas e danças dos povos africanos, conhecidas inicialmente por batuques e,
posteriormente, por samba, originaram, em todo o Brasil, inclusive no Tocantins, a criação de
numerosas formas musicais e coreográficas crioulo-branco-mestiças.
A sússia, a catira, o tambor, o congo ou congadas e a roda, por exemplo, são as
principais manifestações que caracterizam os folguedos tocantinenses e estão espalhados de
norte a sul do Estado. Essas expressões são compostas por uma variedade de representações
musicais, coreográficas e simbólicas, também de origem africana. Segundo Bello (2013), em
geral, a base rítmica é a mesma, mas cada grupo cria algum elemento próprio para caracterizar
a manifestação na sua região e incorpora algo peculiar para formar sua identidade. Nas
subseções seguintes seguem, portanto, as descrições desses ritmos.

1.3.1 Sússia: o ritmo que representa o Tocantins

“A formiga que dói é a jiquitaia,
a formiga que dói é a jiquitaia,
Ela sobe ela coça é a jiquitaia” 31.

A sússia32 é uma dança (que dá mesmo nome ao ritmo) caracterizada por músicas
agitadas ao som dos tambores fuxico, caxambu e tambor de rabo. Homens e mulheres dançam
aos pares, em círculo. As letras das músicas são breves, constituindo-se, normalmente, por
dois refrões provocativos e repetidos várias vezes. A mulher dança em passos miúdos, porém
graciosos e sedutores, com a mão na cintura girando. O homem, com forte sapateado,
acercando-se dela, tentando dominá-la.
Quando se aceleram as batidas nos tambores surge a jiquitaia33, que é conhecida
31 Trecho da música Soul da Sússia, do músico tocantinense Dorivã Borges.
32 O nome da dança acaba se divergindo entre tocadores, populares e pesquisadores. Sússia, ou sussa, súcia,
suscia, suça pode ser encontrada com todas essas grafias.
33 Jiquitaia é o nome dado a uma espécie de formiga, popularmente conhecida como formiga-de-fogo ou lavapés.

como um passo da sússia. Os movimentos dançados na jiquitaia lembram a retirada de
formigas que “invadem” os corpos dos pares, num bailado sensual e ao mesmo tempo
frenético. Alguns pesquisadores, tocadores e dançarinos afirmam que a sússia tem origem
africana, pois se assemelha à tradicional umbigada. (TOCANTINS, 2011)
A manifestação está presente no interior de Goiás e em todas as regiões do Estado
do Tocantins no folclore das cidades de Paranã, Santa Rosa do Tocantins, Monte do Carmo,
Almas, Natividade, Conceição do Tocantins, Arraias, Peixe, Tocantinópolis, mas se
predomina nas cidades do sul e sudeste, regiões onde a influência negra é mais marcante.
Todavia, em cada município, a sússia é apresentada de forma diferenciada. As mudanças se
dão principalmente nas referências aos santos e nos instrumentos utilizados.
Na folia do Divino Espírito Santo, em Monte do Carmo, a sússia é dançada ao
som da viola, do pandeiro e do roncador. Em Paranã, ela se manifesta nos batuques do tambor,
da caixa e do pandeiro. Também é dançada ao som do tambor de barro (fuxico e caxambu) em
outras manifestações tradicionais, como na festa de Nossa Senhora do Rosário, em
Natividade.
As susseiras (mulheres que dançam a sússia), do município de Paranã, além dos
passos tradicionais, fazem coreografias. Em alguns momentos da dança, elas imitam
movimentos de animais, em outros, encenam o cotidiano rural, tudo de acordo com as letras
das canções. Elas usam saias compridas bem rodadas e estampadas. No município de Arraias,
os passos da dança apenas acompanham o ritmo dos tambores. Em Almas, foi identificado o
uso de instrumentos de corda, fato que não ocorre nas cidades de Arraias e Paranã34.
A sússia é tida por alguns foliões como uma parte obrigatória do ritual dos giros
da folia. Porém, alguns tocadores apresentam a dança como o “baile da folia”, ou seja, o
último momento do folguedo em que todos são convidados a participar e dançar. A sússia
também é dançada isoladamente como manifestação cultural tradicional do Estado do
Tocantins.

34 In: TOCANTINS. Secretaria de Comunicação do Estado do Tocantins. Secretaria da Cultura faz inventário da
sússia. 2011. Disponível em: <http://atn.to.gov.br/noticia/2011/4/12/secretaria-da-cultura-faz-inventario-dasussia> Acesso em 12 de mar. 2013.

1.3.2 Curraleira: A catira tocantinense

“A natureza eu tenho certeza que chora,
Pois 'tá' vendo toda hora as suas árvores tombando.
O verde e a água geram vida e pureza.
35
E as lágrimas da natureza vai cobrar do ser humano” .

A catira é uma expressão cultural dançada ao som das mãos, dos pés, do pandeiro
e da viola36, num sapateado compassado. Os músicos repentistas que cantam seus poemas
enquanto tocam são chamados de catireiros. Borges (2009) explica como a catira é praticada:

A catira une as influências indígenas, européia e africana desenvolvendo
uma espécie de sapateado brasileiro. Tanto é exercitado somente por
homens, como também por um conjunto de mulheres, como na dança
indígena. É praticada largamente no interior do Brasil, especialmente nos
estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e
em menor escala na região nordeste e sul. (BORGES, 2009, p. 1)

A dança também é conhecida como cateretê ou bate-pé (na verdade o bate-pé vem
a ser parte do cateretê em que os dançantes executam o sapateio). Já no Tocantins ela é
chamada de curraleira. Nas apresentações é comum homens e mulheres usarem trajes
específicos: chapéu, botina, calça comprida, camisa manga longa e gravatas de lenços.
A catira tocantinense é tocada e dançada pelos grupos que fazem parte dos giros
das folias de Reis e do Divino Espírito Santo, se destacando na região sudeste do Estado, com
o grupo tradicional Catireiros de Natividade. Esse grupo é formado somente por homens,
criados nas rodas de folia, cujos pais e avós também eram catireiros. Para o mestre Belarmino
Rumão, vocalista do grupo, a batida do pandeiro e o toque da viola no compasso dos pés é
uma herança de seus antepassados.

A nossa tradição é uma passagem de pai para filho, é uma longa história, é
uma coisa que eu aprendi de meu pai, meu pai aprendeu do meu avô e a
gente vem amando essa tradição porque é uma coisa que está no sangue.
Parece um sacerdócio, quanto mais você se envolve com a catira mais você

35 Trecho da música Lágrimas da Natureza, do grupo Catireiros de Natividade.
36 A viola não é utilizada pelo grupo Tambores do Tocantins. Sua origem provável é portuguesa. Ela contém 10
cordas dispostas em cinco pares e é muito utilizada no Brasil, principalmente na zona rural, para entoar as
músicas sertanejas e as modas de viola.

quer se envolver. 37

As folias de Natividade são formadas por um grupo de homens e estão inseridas
nos festejos do Divino Espírito Santo, Nossa Senhora de Natividade, na Romaria do Senhor
do Bonfim e na Festa de Reis. Durante essas festas, os foliões percorrem os lugares
programados cantando, tocando e dançando os ritmos da roda e as catiras, convidando o povo
a participar das festividades religiosas. Nos versos cantados da curraleira estão presentes a
crítica social, a religiosidade e a preservação ambiental38.

1.3.3 Catirandê: A mistura de ritmos do Tocantins

“É o catirandê que se dança assim
É menina e mulher bate palma e o pé aqui perto de mim
É o catirandê que se dança assim
Nosso catirandê é a mistura de ritmos do Tocantins” 39.

Ritmo originado no Estado do Tocantins, o catirandê mescla as batidas agitadas
dos tambores da sússia com os sons das violas e pandeiros da catira. O músico Braguinha
Barroso é o principal difusor do ritmo, também o grupo Catireiros de Natividade. “Catirandê é
coisa de negro. Há mais de 15 anos eu vim para o Tocantins querendo descobrir esse novo
ritmo que mistura a sússia com a batida da catira. Vim para o Estado com a iniciativa de
difundir esse movimento”40.
Braguinha Barroso, juntamente com o músico Lucas Faria, fez uma canção com o
mesmo nome do ritmo. A música foi vencedora no Festival Canta Cerrado, da TV Globo, em
1995, no Distrito Federal, e também fez parte da trilha sonora da novela Araguaia, da Rede

37 FERREIRA, Belarmino Rumão. Catireiros de Natividade. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo.
Palmas, 9 de ago. 2012.
38 In: BELTRÃO, Giovanna. Catireiros de Natividade mostram a cultura do Estado. 2010. Disponível em:
<http://www.encontrodeculturas.com.br/2010/noticiasDetalhe.php?id=291>. Acesso em: 12 de mar. 2013.
39 Trecho da música Mistura de Ritmos, do grupo Catireiros de Natividade.
40 In: COTRIM, Maria José. Contrução do Catirandê Park Show mostra valorização e vai difundir ritmo no
Estado, avalia Braguinha. 2011. Disponível em: <http://conexaoto.com.br/2011/10/21/construcao-do-catirandepark-show-mostra-valorizacao-e-vai-difundir-ritmo-no-estado-avalia-braguinha>. Acesso em: 12 de mar. 2013.

Globo. “Essa música virou um movimento, um ritmo. Um grupo de foliões de Natividade que
eu ajudei a criar, hoje os Catireiros de Natividade, aqui no Tocantins, começou a divulgar e eu
enxerguei que a música do Tocantins começava com eles”41, completa.

1.3.4 O Tambor dançante

“Toca, toca, meu tambor. Diga que o povo negro já chegou.
Toca sussa, tambor. Diga que o povo negro já chegou.
Oi, passarei alegre, alegre eu vou cantando,
Senhora do Rosário que nós estamos festejando” 42

A dança do tambor é uma manifestação expressiva da festividade de Nossa
Senhora do Rosário, em Monte do Carmo, no Tocantins. Ao som do ritmo rápido e repicado
forte dos tambores caxambu e tamburi, os pares dançam e se divertem alegremente. Assim
como a sússia, a dança do tambor se caracteriza como uma dança de roda.
Bello (2013) a define como uma parenta da sússia, pois as letras das músicas
também são breves. Porém, há algumas diferenciações entre os dois folguedos, como a
frequência em que o ritmo é tocado. A dança do tambor ocorre, tradicionalmente, durante o
cortejo da Caçada da Rainha43, em Monte do Carmo. Silva (2013, p. 15) explica como essa
manifestação ocorre:

O cortejo é constituído por uma multidão que canta, dança, bebe, festeja,
41 Idem.
42 Trecho da música Sussa Tambor, de Évertom dos Andes.
43 “A origem desse ritual remonta ao período das minas de ouro na Serra de Monte do Carmo, no tempo da
escravidão. Como nas narrativas míticas, não existe uma data precisa, mas destaca-se que certo dia um homem,
possivelmente escravo, encontrou na Serra de Monte do Carmo uma imagem de Nossa Senhora do Rosário e
levou-a para a cidade. Entretanto, no dia seguinte, a imagem desapareceu. Não conformado com o
desaparecimento da imagem, retornou à serra, acompanhado de outros companheiros, levando consigo viola e
sanfona, à procura da imagem, que reencontrada, foi trazida novamente para a cidade. Contudo, também desta
vez a imagem não permaneceu na cidade, voltando para onde estava. O mistério do desaparecimento da imagem,
que ocorreu pela segunda vez, levou a comunidade a se organizar e travar uma verdadeira caçada à referida
imagem. Uma multidão se formou e seguiram em cortejo, à procura da imagem. Para esse cortejo, levaram os
tambores, os congos e as taieiras; cantaram e dançaram e assim reencontraram a imagem e, em ritual, levaram-na
de volta à cidade. Após o episódio festivo, a imagem nunca mais desapareceu. A partir daquele momento, o
ritual da Caçada da Rainha passou a fazer parte dos festejos religiosos de Nossa Senhora do Rosário e se mantém
até os dias de hoje, como uma reatualização da busca da imagem”. (SILVA, 2013, p. 13-14)

acompanhando a rainha e o rei pelas ruas da cidade em direção ao lugar
chamado “botequim” e depois de volta à Casa da Rainha. Durante o trajeto,
os participantes fazem paradas e ao som dos tambores cantam e dançam.
Nessa ocasião, faz-se uma roda e no centro casais intercalados dançam,
enquanto homens batucam os tambores. Ao terminar esse preâmbulo,
carregando os tambores nos ombros, os homens vão fazendo uma
coreografia e a multidão acompanha dançando, gritando e repetindo os
gestos. Ao chegar ao espaço festivo do “botequim” forma-se uma grande
roda quando o rei e a rainha, assim como os figurantes da caçada (damas e
cavalheiros que acompanham os reis), dançam o tambor.

A manifestação cultural também é difundida pelo grupo Tambor, Roda e Suça de
Monte do Carmo pelo Brasil afora. Durante a apresentação, fora do tradicional festejo, ocorre
um pequeno cortejo, depois forma-se a roda e no centro dela um casal baila ao som dos
tambores, com movimentos impetuosos e provocativos. Destaque na roda é para aqueles que
equilibram uma garrafa de pinga na cabeça. A dança é interrompida quando a mulher que está
dentro da roda bate com a mão no tambor. Nesse momento o cortejo recomeça.
1.3.5 O congo ou congada: uma dança dramática

“Giraê, giraê giraê
olha os congos como está
Os congos está brincando
E a rainha está olhando
Os congos está brincando
44
E a rainha está olhando” .

De origem africana, mas com influência portuguesa, a dança do congo, congado
ou congada é popular durante as festividades religiosas de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito. Ela se originou durante o período colonial e são representações de coroação de reis
do Congo, embaixadas, reminiscências de bailados guerreiros, rememorando costumes do
reino do Congo, no final do século XV45. Cantos, danças e instrumentos de percussão como a
caixa, a zabumba, o reco-reco e o pandeiro compõem o conjunto dessa expressão. As

44 In: Esse verso faz parte de uma das várias músicas que os congos cantam durante o cortejo da Caçada da
Rainha, em Monte do Carmo. (SILVA, 2013)
45 Tinhorão (2008) afirma que essa tradição afro-brasileira se constitui, na verdade, no prolongamento de uma
herança negro-portuguesa. A coroação de reis do Congo é a mais antiga dramatização de origem africana,
acompanhada de sons de percussão e danças. “[...] realizada no âmbito das confrarias de Nossa Senhora do
Rosário e que, antes de firmar uma tradição ligada à história dos escravos e seus descendentes crioulos no Brasil,
constitui a mais antiga criação cultural dos africanos subequatoriais no próprio território de Portugal, a partir de
meados do século XV”.

congadas são tipicamente festejadas em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Tocantins,
variações locais quanto aos elementos utilizados podem ocorrer.
Na dança do congo tradicional só os homens participam, cantando músicas que
lembram fatos da história. Em Monte do Carmo, Tocantins, a congada é composta por doze
dançarinos. O vestuário usado pelos componentes do grupo é bem colorido e cada cor tem o
seu significado. Azul e branco são as cores de Nossa Senhora do Rosário. O vermelho
representa a força divina. Os adornos na cabeça representam a coroa. O xale sobre os ombros
representa o manto real. (SILVA, 2013)
Em Sergipe e em Monte do Carmo o congo é acompanhado por mulheres,
chamadas de taieiras. Essas dançarinas usam trajes semelhantes aos usados pelas escravas que
trabalhavam na corte. Trajam saias rodadas, colares de várias cores e na cabeça turbante com
uma rosa pendurada. Os dois grupos se apresentam juntos nas ruas, durante o cortejo do rei e
da rainha, na festa de Nossa Senhora do Rosário (SILVA, 2013). No Tocantins, existem
grupos de congo também no município de Santa Rosa e em Conceição do Tocantins.

1.3.6 Roda: o ritmo das folias

“Oh meu Divino lhe pede a esmola,
Oh meu Divino lhe pede esmola
é na sua propriedade, oi ele pede nóis cá na terra
oi ele pede nóis cá na terra e vai pagar na eternidade
46
e vai pagar na eternidade e nela não faça lembrança” .

A roda é uma expressão da cultura popular que se manifesta nos giros das folias
do Divino Espírito Santo. Durante os giros, os foliões rezam o bendito, cantam e dançam a
roda e a catira ao som dos pandeiros, das caixas e das violas. A roda é o momento do
improviso, onde os foliões criam novas letras e melodias 47. Essa manifestação pode ser

46 Canto entoado nas folias ao Divino Espírito Santo. (CANTOS DO TOCANTINS, 2002).
47 In: SOUZA, Jarlene. Danças tradicionais do TO estão na estação folguedos. 2012. Disponível em:
<http://conexaoto.com.br/2012/07/12/flit-conta-com-apresentacao-de-dancas-tradicionais-do-tocantins-naestacao-folguedos>. Acesso em: 12 de mar. 2013.

encontrada em Goiás, Bahia, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.
A celebração ao Divino Espírito Santo, no Tocantins, vai de janeiro a julho, de
acordo com as características de cada localidade. Elas ocorrem em várias cidades do interior
do Estado, dentre elas Paranã, Silvanópolis, Monte do Carmo, Chapada de Natividade e
Dianópolis, mas se destaca nos municípios de Monte do Carmo e Natividade. As folias do
Divino anunciam a presença do Espírito Santo. As romarias conduzem a bandeira. O giro da
folia representa as andanças de Jesus Cristo e seus 12 apóstolos durante 40 dias, levando sua
mensagem de fé.
Os foliões que representam os apóstolos andam em grupo de 12 ou mais homens,
conduzidos pelo alferes, em jornada pelo sertão. Esse grupo percorre as casas dos lavradores,
abençoando as famílias e unindo-as em torno da celebração da festa que se aproxima. Saem a
cavalo pelas trilhas e estradas, quando chegam às fazendas para o pouso, alinham os cavalos
no terreiro e cantam a licença, pedindo ritualmente acolhida. Durante o giro, os foliões
recolhem donativos para a festa. (TOCANTINS, 2011)
O mapa abaixo ilustra a disposição das manifestações culturais da sússia, catira,
tambor, roda e congo ao longo do Tocantins. Nota-se que tais manifestações se concentram na
região sul e sudeste do Estado. Isso se justifica porque nessa região se concentrou a
exploração portuguesa de garimpos e terras. Assim sendo, grande população de negros
africanos também viveu ali e essas expressões culturais são os principais vestígios dessa
presença estrangeira.

Figura 23: Mapa das manifestações culturais tradicionais no Tocantins

Fonte: Nayara Nery, 2013

Percebe-se que todas as manifestações culturais descritas acima se constituem da
herança negro-ibérica e influenciam entre si numa espécie de sincretismo cultural, dando
origem a outros folguedos. Isso porque são carregadas de uma memória coletiva que envolve
elementos profanos e religiosos, lazer e manifestação, simplicidade e ostentação. A partir do
exposto, surge uma curiosidade que mesmo com o fechamento do trabalho não poderá se
esgotar, pois está bem além do recorte feito nessa pesquisa. São elas: O que dá sentido a todas
essas práticas? Por que as comunidades cultivam essas manifestações culturais que surgiram
em um passado tão distante?
Atualmente, essas expressões rítmicas passam por um processo de resignificação
em um projeto de produção cultural de música percussiva, que é o Ponto de Cultura Tambores
do Tocantins. Na próxima subseção será possível conhecer o caminho traçado por esse grupo
desde o início, como se dá sua atuação com as comunidades subalternas e quais são suas
características peculiares, que o distingue dos grupos tradicionais e fazem do Tambores do
Tocantins um grupo único.

1.4 Tambores do Tocantins: valorização de ritmos tradicionais e inclusão social

Figura 24: Tambores do Tocantins se apresentando no evento Noite Brasil Noruega

Fonte: Tharson Lopes

O Tambores do Tocantins é um projeto musical de valorização e divulgação da
cultura tradicional tocantinense. A ideia de criação do grupo surgiu em 1992, quando o
músico criador e coordenador do projeto, Marcio Bello dos Santos, teve o primeiro contato
com as manifestações tradicionais do Estado. Após morar na capital do Estado, Palmas, Bello
fixou residência em Porto Nacional48, uma cidade centenária. Além de Porto Nacional, outras
cidades foram exploradas pelo músico.
Natividade, cidade com mais de 300 anos de história, Bello conheceu durante os
festejos religiosos. Deparou-se com sons de pandeiros, sapateados, violas, caixas, tambores,
músicas e ritmos que, até então, pouco conhecia. Se interessou, portanto, pelo “modo de ser e
fazer” desse povo e, convivendo com os mestres tradicionais da música regional, percebeu
que as manifestações haviam perdido alguns elementos. Descobriu que instrumentos de
percussão estavam se extinguindo por falta da transmissão das técnicas de confecção.
Nesse contexto, nasce a ideia do projeto Tambores do Tocantins, a princípio como
forma de preservação da cultura e valorização das manifestações tradicionais do Tocantins e
de outras regiões, posteriormente, como instrumento de inclusão social. A pesquisa e o estudo
das tradições e saberes musicais tocantinenses envolveram o processo de construção dos
instrumentos musicais, com foco na sua história e nos materiais utilizados. Na vivência, o
trabalho iniciava com o tratamento de madeiras e peles, até ao exercício de técnicas de
execução dos ritmos.
Segundo Bello (2011), nessa época, o projeto contou com a contribuição de
diversas pessoas como os mestres tradicionais Patrício e Belarmino, do grupo Catireiros de
Natividade, Dona Bem-vinda, Dio, Felisberta e Lucino, do grupo Sussa Mãe Ana, Floriano
(Filózinho da caixa), de Santa Rosa e mestre Laurindo, de Paranã.
Entre 1993 e 1998 houve a troca de experiências com mestres e músicos
percussionistas de vários lugares do mundo e durante a Oficina de Investigação Musical 49

48 Porto Nacional, antigo povoado de Porto Real do Pontal, começou a ser povoada no início do século XIX, às
margens do Rio Tocantins, por mineradores em busca de ouro e aventureiros que exploravam o transporte de
passageiros no rio (daí a origem do nome). Distante 64 km da capital, Palmas, Porto Nacional possui uma
população estimada pelo censo de 2010 de 50.655 habitantes e uma área de 4464,11 km². Sua economia está
apoiada na agricultura, pecuária e turismo cultural. Dentre os pontos turísticos da cidade destacam-se: o Centro
Histórico, o Lago da Usina do Lajeado, a Catedral Nossa Senhora das Mercês, a Avenida Beira Rio, orla da
cidade, a Praia de Porto Real e o Colégio Sagrado Coração de Jesus. As principais festas populares são: Festa de
Nossa Senhora das Mercês, Semana da Cultura, Folia de Reis, Festa do Divino Espírito Santo, carnaval e
aniversário da cidade, que é comemorado no dia 13 de julho. (PREFEITURA DE PORTO NACIONAL, 2013)
49 A OIM é um espaço educativo, que fica no Pelourinho (Salvador-BA), e oferece diversas oficinas,
principalmente, de confecção de instrumentos de percussão.

(OIM) foi possível o contato com a construção de instrumentos primitivos de percussão. Por
meio desse intercâmbio, os representantes do Tambores de Tocantins participaram do
Panorama Percussivo Mundial (Percpam) 50 que acontece desde 1994.
Em 1999, Bello realizou diversas atividades educativas no extinto Centro Cultural
Acaicai, em Palmas. As oficinas contavam com a participação de jovens das bandas de rock
Infecto Feto e VHS, que possibilitou a execução de ritmos primitivos e o experimento de
novas possibilidades rítmicas.
Depois de algumas experiências, em 2000, o Tambores do Tocantins conseguiu
apoio para realização de um projeto experimental em uma escola pública. A Comsaude, uma
Organização não Governamental (ONG) de Porto Nacional, fundada em 1969 pelos médicos
Eduardo e Heloiza Manzano, tornou-se parceira e representante legal do projeto. Na ONG,
alguns voluntários trabalhavam com saúde, educação e desenvolvimento social, também havia
uma seção de cultura que desenvolvia oficinas de artesanatos.
Bello (2011) afirma que quando foi colocar o projeto em prática sentiu
dificuldades porque não conseguia recursos financeiros. “Fiquei meses pedindo apoio ao
Estado, como ninguém dava moral eu resolvi fazer sem recursos, daí procurei uma entidade
não governamental e a Comsaude entrou na vida do Tambores” 51, relata o músico.
Membros da Comsaude sugeriram para Bello fazer o Piloto, mesmo sem recursos,
na Escola Família Agrícola da própria ONG. Como era uma fazenda, no local foram coletados
os materiais - troncos de madeiras e peles de animais - para a confecção dos instrumentos.
Assim nasceu a primeira experiência de uma oficina e uma prática musical em grupo do
Tambores do Tocantins.
A intervenção durou um ano e nesse período vários produtos culturais foram
elaborados, tais como: confecção e exposição de instrumentos artesanais, mostra de músicas e
ritmos folclóricos e montagem de espetáculos. O trabalho proporcionou a circulação do grupo
por escolas do Tocantins e de outros estados, “oportunidade que contribuiu para a
conscientização dos jovens sobre a importância da preservação e valorização das suas
heranças e raízes culturais”, pontua Bello.

50 O Percpam é reconhecido como um dos principais festivais de música percussiva do mundo.
51 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2011. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 2 de ago. 2011.

Com a parceria da Comsaude e o desenvolvimento das atividades, em 2001,
surgiram novos apoiadores que possibilitaram a criação de um núcleo. As atividades
permanentes se desenvolviam no setor Parque Eldorado, em Porto Nacional, com o apoio da
ONG norueguesa Kirkens By Misjon I Bergem (KBB), através de um missionário da
entidade, Asbjorn Eikelande, que, ao assistir ao resultado da oficina Piloto do Tambores do
Tocantins, se interessou pelo grupo.
Além de adquirir alguns instrumentos, a ONG passou a disponibilizar uma ajuda
financeira para o projeto. O primeiro apoio, portanto, veio da entidade norueguesa que
investia 300 reais por mês. Uma quantia “irrisória”, mas a visibilidade que eles conseguiram
dar ao grupo, segundo Bello, foi muito maior do que podia ser “mensurado”.
As aulas e ensaios aconteciam no meio da rua e passaram a ser um atrativo para a
comunidade. Como não havia instrumentos suficientes, foi necessário improvisar com
materiais alternativos como latas, galões, baldes, canos, madeira, metais, cabos de vassouras e
outros, que eram transformados em acessórios de percussão.

Figura 25: Tambor feito de lata de tinta

Fonte: Arquivo do grupo

A demanda era grande: “No primeiro dia tinha sete alunos, três meses depois tinha
noventa. Instrumentos só tinham uns doze, o resto era tudo alternativo. Com essa grana, a
gente ia fazendo tambores. Juntava, às vezes, três meses e comprava algumas coisas” 52. Nessa
52 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2011. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto

mesma época, houve o convite pelo projeto Arte-Fato, da comunidade Ação Social Jesus de
Nazaré, e Comunidade Kolping de Palmas para que fosse implementado um núcleo do
Tambores em Palmas.
Em 2003, a Associação Comunitária e Cultural de Natividade (Ascuna) e a
Fundação Cultural do Tocantins convidaram o grupo para realizar oficinas em Natividade,
fonte de grande parte das pesquisas do projeto. Segundo Bello (2011), essa foi uma das mais
emocionantes experiências, porque se pôde devolver àquela comunidade parte da sua herança
cultural que havia sido esquecida, “como os instrumentos fuxico, caxambu e o puxa-tripa” 53.
Posteriormente, o grupo foi contemplado por um edital de apoio e pôde se transformar em um
ponto de cultura, mudando completamente sua estrutura.

Figura 26: Tambores confeccionados artesanalmente durante as oficinas

Fonte: Arquivo do grupo

1.4.1 Nasce um ponto de cultura no Tocantins

Nacional, 2 de ago. 2011.
53 Idem.

Em 2004, o Ministério da Cultura lançou o Programa Cultura Viva, da Secretaria
de Programas e Projetos Culturais (SPPC), com objetivo de potencializar iniciativas de grupos
em todas as regiões do Brasil. No primeiro edital para pontos de cultura, com o investimento
de 150 mil reais, o Tambores do Tocantins foi aprovado, sendo o único do Estado. Essa
oportunidade proporcionou uma boa estrutura ao projeto e possibilitou a implementação de
programas, como o Agente Cultura Viva, que ofereceu aos jovens capacitação nas áreas de
produção cultural: percussão, construção de instrumentos, produção de cenário e figurino,
iluminação, sonorização, tratamento acústico e produção de áudio e vídeo.
Depois de quatro anos trabalhando na rua, o grupo conseguiu recursos, mais uma
vez através do missionário norueguês, para a construção do Centro das Crianças Drª Heloisa
Lotufo Manzano, uma homenagem a uma das fundadoras da Comsaude que era pediatra e
trabalhou como voluntária no atendimento às crianças. O espaço é composto por sala de aula,
sala de oficina, pátio para ensaio, palco e camarins para apresentações, e passou a abrigar,
além do Tambores do Tocantins, outras atividades desenvolvidas para a comunidade de Porto
Nacional, no setor Parque Eldorado.
Em 2005, o Tambores do Tocantins foi um dos projetos selecionados para
representar o Tocantins no evento Ano do Brasil na França, em Paris. A participação
aconteceu com exposição de instrumentos artesanais e apresentação artística. Também houve,
em agosto de 2005, um convite da KBB para que fossem ministradas oficinas em escolas
públicas de Bergem, na Noruega.

Figura 27: Exposição de instrumentos na França

Figura 28: Oficina de percussão em Bergem

Fonte: Arquivo do grupo

Fonte: Arquivo do grupo

Para Bello, 2006 foi o ano de destaque do grupo, pois participou de vários eventos
nacionais como: Salão Nacional de Turismo Roteiros do Brasil, Teia Cultural, em São Paulo,
e apresentação na embaixada da Noruega, em Brasília. Em 2007, o grupo foi premiado pelo
Ministério da Cultura com o Prêmio Escola Viva. Também participou de uma turnê
internacional com o espetáculo “Tambor de Couro” por dois países da Europa, Noruega e
Itália, com um total de 23 apresentações54.

Figura 29: Tambores do Tocantins se apresenta na Itália

Fonte: Arquivo do grupo

O Tambores do Tocantins foi selecionado, em 2008, no edital da Ação Griô
54 Para realizar essa turnê, o grupo recebeu patrocínio das ONGs Associazione Italiana Amice de Raoul
Follereau (AIFO), da Itália, e da KBB, da Noruega. Também teve o apoio do Ministério da Cultura e do governo
do Estado do Tocantins.

Nacional, uma ação do ministério da Cultura que visa a valorização e reconhecimento dos
mestres de tradição oral brasileiros e propõe a parceria entre a educação cultural e tradição
oral. Já em 2009, o grupo se apresentou no Salão de Turismo Roteiros do Brasil, em São
Paulo, promoveu a abertura do Encontro Nacional de Contadores de História, em Campinas.
O ponto de cultura teve o apoio do Projeto Criança Esperança, da Petrobrás, da
KBB, durante oito anos, da Aif, dentre outros. Atualmente, o Tambores do Tocantins não
usufrui de nenhum convênio. No começo, a proposta era de criar somente um grupo musical,
atualmente o projeto está consolidado, possui recursos próprios, trabalha vários aspectos de
produção e valorização da cultura tradicional tocantinense e da própria cultura brasileira, e
aos poucos se transforma em empresa.

1.4.2 O Tambores do Tocantins no presente

Atualmente, cerca de 80 crianças e jovens, com faixa etária entre 7 e 26 anos,
participam das atividades desenvolvidas no Centro das Crianças, Drª Heloisa Lotufo
Manzano, em Porto Nacional. “Sempre tem gente que sai e que chega e a gente é aberto”,
afirma Bello (2013). Porém, há dois períodos pontuais em que o projeto recebe matrículas; no
começo e no meio do ano. “A gente abre quarenta vagas por ano e essas vagas oscilam, às
vezes entram quarenta, mas saem cinco, aí se alguém quiser convidar alguém para vir, assim
conseguimos manter o mesmo número” 55, completa.
Para integrar as atividades do ponto de cultura, que são direcionadas para
crianças, jovens e adolescentes, é preciso ter acima de sete anos e estar matriculado na escola.
Para poder participar das apresentações e viagens do grupo é preciso tirar boas notas na
escola, ser frequente e se destacar no projeto. O trabalho social é direcionado para
comunidades carentes e não é cobrada nenhuma quantia dos participantes.
As atividades do projeto consistem em: oficina de prática percussiva, oficina de
construção de instrumentos, banda musical e fábrica de instrumentos. A oficina permanente de
prática percussiva ocorre duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira, no Centro das
Crianças Drª Heloisa Lotufo Manzano, em Porto Nacional. O método de ensino-aprendizagem
55 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2013. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 4 de abr. 2013.

utilizado é o tradicional: “ouvir, olhar e imitar”. Bello (2013) explica:

A gente trabalha justamente com os meninos essa questão de você perceber,
sentir e fazer, tentar reproduzir o que você está ouvindo, e depois você vai
entendendo melhor. A partir do que você vai praticando, vai vivenciando, vai
ouvindo, você consegue aprender, sem precisar passar pela base teórica.
Porque assim, a gente podia chegar aqui e botar todo mundo numa sala e
escrever um exercício de divisão, explicar os valores das notas musicais, da
simbologia. Isso ia demorar um mês para os meninos entenderem. Três
meses só de teoria, teria três ou quatro meninos. E aqui não, eles chegam,
botam a mão no tambor, vão tocar, se não tiver conseguindo acompanhar,
para e escuta o que está acontecendo e, assim, eles vão desenvolvendo56.

Já a oficina de construção de instrumentos, realizada também nas terças e quintasfeiras, é pré-agendada, porque é preciso coletar o material que será utilizado. Primeiro o grupo
se reúne para recolher e preparar o material, depois um cronograma é construído para realizar
a produção de vários instrumentos. Sendo assim, essa oficina só acontece em determinados
períodos.

Figura 30: Oficina de confecção de instrumentos

Figura 31: Jovens fabricando o tambor de barro

Fonte: Arquivo do grupo

Fonte: Arquivo do grupo

Para se tornar um grupo independente, o Tambores do Tocantins transformou
algumas atividades em empreendimentos. A atividade de fabricação de instrumentos
convencionais e artesanais, por exemplo, se tornou numa microempresa. Um grupo de 12
pessoas está envolvido nesse trabalho confeccionando o caxambu, o tamburi, o tambor de
barro, o roncador, a zabumba, o surdo, o timbau, o pandeiro, a caixa de folia e o xequerê. A
caixa clara e o repinique são instrumentos industrializados. Bello (2011) justifica a
56 Idem.

necessidade da fábrica de instrumentos porque alguns participantes cresceram no projeto e,
portanto, precisam trabalhar. Dessa forma eles não precisariam sair do grupo.
De acordo com Bello (2013), esse é um mecanismo que o projeto criou para ter
subsídio de recursos próprios e não precisar mais depender de convênios, “que muitas vezes é
um processo difícil e burocrático”. Adquirir independência financeira é também um meio do
Tambores do Tocantins dar retorno às instituições de apoio que apostaram no seu trabalho.
Segundo o músico,
É legal ter êxito com projetos, com apoios culturais, mas é muito mais
interessante você conseguir, por exemplo, dar uma resposta pra um parceiro,
igual nós temos a KBB, na Noruega, que investiu no nosso trabalho e hoje
pra gente é super importante ela ver que o investimento que ela fez, o
respaldo que ela deu, foi importante. A gente não acabou quando ela parou
de apoiar, e isso é louvável. Essa é a ideia do grupo cultural. Você não vai
pegar um grupo e ficar mantendo ele trinta anos. Você dá um incentivo, uma
condição e se o trabalho for bom ele vai conseguir sobressair, se manter,
projetar com esse tipo de apoio57.

A fábrica tem um volume de vendas significativo. Para exemplificar: Cerca de 40
instrumentos foram vendidos para a Associação Atlética de Medicina da Universidade Federal
do Tocantins e o curso de capacitação para formar a banda de percussão. A Associação
Atlética de Medicina da Faculdade Itepac, de Porto Nacional, e algumas escolas também
adquiriram instrumentos da fábrica do Tambores do Tocantins para formar suas bandas. Os
instrumentos são feitos sob encomenda, mas também há sempre um estoque para ser exposto
durante as feiras de cultura popular e as apresentações da banda.

57 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2013. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 4 de abr. 2013.

Figura 32: Troncos serão transformados em tambores

Figura 33: Bello fabricando o caxambu

Fonte: Mayse Almeida

Fonte: Mayse Almeida

A banda Tambores do Tocantins é outro produto de sustentabilidade criado no
projeto. O que ela consegue arrecadar com as apresentações ajuda a manter as atividades
socioculturais. A banda é composta apenas por 13 integrantes, nove desses são jovens
percussionistas que se destacam no projeto. Os outros são músicos colaboradores, pessoas que
vieram de outras formações musicais, mais que integram a banda para dar uma nova
roupagem ao espetáculo.

Figura 34: Apresentação da banda no Encontro de Culturas Tradicionais em Goiás

Fonte: Arquivo do grupo

A agenda de apresentações da banda é construída durante o ano, a partir dos
convites recebidos. Porém, alguns eventos como o Encontro de Culturas Tradicionais da

Chapada dos Veadeiros, no distrito de São Jorge, em Goiás; o carnaval e a calourada da
Universidade Federal do Tocantins, em Porto Nacional, o Tambores do Tocantins participa já
há alguns anos.
A formação atual da banda tem Marcio Bello na voz e percussão (timbau,
pandeiro, tamburi e roncador), Aldo na caixa clara, Danilo no caxambu, Aureliano no
caxambu, Alan no repinique, Lucas no caxambu, Redinan no timbau e caxambu, Fabíola no
tambor de barro, Luana no xequerê, Tawnái no caxambu, Rogério no trompete, Leonel no
trombone e Fábio Manduca no violão. Às vezes, dependendo da apresentação, a banda conta
com a participação de outros músicos.
A fábrica de instrumentos e a banda são ideias de economia que transformam
atividades isoladas em potencial financeiro. Bello (2011) ressalta, que esses empreendimentos
dão certa “tranquilidade” ao grupo, pois contribui para manutenção do projeto e dos jovens
que estão envolvidos. O trabalho sociocultural, com comunidades carentes, conforme o
músico (2011), seria “a responsabilidade social da empresa”.
As novas mudanças que estão sendo implementadas no Tambores do Tocantins
talvez imprimam novas nuances ao projeto, mas, de acordo com o seu criador, não objetivam
distanciar da sua missão que é: “Contribuir com a valorização e a preservação da cultura
musical tradicional do Tocantins, desenvolvendo atividades de conhecimento, estudo,
pesquisa e prática de tais manifestações. Tornando esses saberes acessíveis ao maior numero
possível de crianças, adolescentes e jovens estudantes, através de implantação de oficinas
permanentes, desenvolvidas em

parceria com associações comunitárias, escolas e

universidade publicas, garantindo a inclusão social de crianças adolescentes e jovens e o
acesso de suas comunidades aos bens de cultura” 58.
A musicalidade do grupo Tambores do Tocantins é influenciada, principalmente,
pelos ritmos do norte e nordeste, pois trabalha com a sússia, catira, tambor, roda, congo,
baião, xaxado, xote, bumba-meu-boi, tambor de crioula, maracatu, frevo, maculelé, samba,
funk, dentre outros ritmos atuais, e também com misturas rítmicas. Nas oficinas, as crianças e
jovens aprendem o que são esses ritmos, de onde surgiram, onde predominam, de qual
manifestação cultural fazem parte e a relação deles com outros ritmos brasileiros.

58 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2013. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 4 de abr. 2013.

Durante a execução das músicas, o grupo utiliza todos os seus instrumentos.
Quando a catira é tocada, os instrumentos graves produzem sons semelhantes aos dos pés e os
agudos, aos das mãos. Já na roda, o violão produz timbres semelhantes ao da viola. Portanto,
o grupo não faz uma reprodução dos ritmos tradicionais, mas sim um trabalho de
resignificação desses ritmos, criando novas possibilidades musicais. Conforme o músico
(2011), a mistura rítmica e instrumental “é a forma de expressão do Tambores do
Tocantins”59.
Os instrumentos são redimensionados em diversas formas e tamanhos para
ampliar o universo sonoro. Eles também possuem uma estética própria, pois os integrantes do
Tambores do Tocantins esculpem nos tambores traços indígenas, rostos de pessoas, ou de
animais. “Cada tronco desse vai ser um tipo: um bicho ou uma pessoa, que vão ser
homenageados no instrumento”, afirma Bello (2013) 60. A ideia do grupo, com esse trabalho, é
destacar a regionalidade, bem como mostrar a riqueza de outras culturas.

Figura 35: Instrumentos têm estética própria

Figura 36: Homenagem à fauna tocantinense

Fonte: Arquivo do grupo

Fonte: Arquivo do grupo

Com o passar dos anos, o grupo observou que poderia atuar para favorecer a
melhoria de outras questões relacionadas à sociedade e hoje orienta trabalhos de

59 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2011. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 2 de ago. 2011.
60 Idem.

conscientização e educação. Além da valorização e divulgação da cultura, e de proporcionar
oportunidades para jovens de comunidades carentes, o Tambores do Tocantins auxilia em
campanhas contra abuso de crianças e adolescentes, no movimento da moradia e na educação
ecológica e do meio ambiente.
Outra ideia do projeto é formar multiplicadores, mesmo que eles não se tornem
profissionais da música e da percussão, mas que possam ter a sensibilidade, conhecer, saber
valorizar e difundir o trabalho desenvolvido no grupo. Conforme Bello (2011), desenvolver o
senso crítico musical e a fraternidade, também é uma preocupação do ponto de cultura, pois a
música percussiva exige acuidade, trabalho coletivo e de solidariedade.
Alguns jovens mais experientes, que estão há mais de oito anos no grupo, são
multiplicadores do projeto. O ponto de cultura leva as oficinas de prática percussiva e de
construção de instrumentos para outros lugares que não têm atividades fixas. “A gente
também oferece oficinas em outras cidades e os alunos que já têm experiência musical como
multiplicadores, são líderes, conseguem desenvolver o trabalho com outros jovens, e
transmitir o que eles já aprenderam, trabalham com isso” 61. Bello (2013) ressalta que,

É bem solicitado esse trabalho de oficinas intensivas. A gente vai no lugar
onde não tem nada e a gente faz sem instrumentos, com a percussão
corporal, ou então, com instrumentos de reciclagem. Essa é a facilidade
também de se trabalhar isso tudo, porque a gente pode fazer intervenções
que não têm um custo muito alto, você trabalha a música sem precisar ficar
comprando instrumento. Se você for estudar um instrumento mais clássico,
vai ficar seis meses estudando teoria e fazendo exercício para você poder
obter um resultado, tocar uma música, por exemplo, um instrumento
harmônico de sopro, de corda ou de teclado. Já a percussão, você vai tocar
no primeiro dia e vai ter a satisfação de falar “eu toquei, eu consegui tocar
62
um ritmo” .

Atualmente, 12 jovens multiplicadores do projeto Tambores do Tocantins realizam
oficinas de percussão em três núcleos diferentes, no município de Porto Nacional. São eles:
Centro Cultural Don Alano, Escola Estadual Custódia da Silva Pedreira, Colégio Estadual Dr.
Pedro Ludovico Teixeira. Segundo Bello (2013), unindo todas as atividades, o projeto atende
cerca de 500 pessoas.

61 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2013. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 4 de abr. 2013.
62 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2013. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 4 de abr. 2013.

Como as oficinas, hoje em dia, são realizadas pelos alunos monitores, o
coordenador do projeto está mais envolvido com a produção da banda para as apresentações e
com a administração da fábrica de instrumentos. Dentre as novidades do Tambores do
Tocantins para esse ano, estão o lançamento do primeiro CD da banda, a previsão de se
apresentar fora do Brasil e a montagem de um novo espetáculo. Bello (2013) adianta que esse
espetáculo será realizado só à base de percussão: “O tambores do Tocantins mostrando a
tradição”. Para o futuro, o músico projeta transformar o ponto de cultura em um Instituto de
Educação Musical, que possibilitará a formação de jovens em todas as áreas da música, a
nível técnico.
Considerando o exposto, percebe-se que o Tambores do Tocantins inicialmente se
apropria dos ritmos tradicionais visando preservar, divulgar e valorizar a cultura popular do
Estado e também oportunizar crianças, adolescentes e jovens de comunidades carentes; ou
seja, um trabalho cultural e de inclusão social. Tal processo se dá, porém, por meio de uma
mistura de ritmos e instrumentos e em constante interação com elementos da cultura massiva.
Nota-se que, com o passar dos anos, as oportunidades de crescimento surgem e o
grupo deixa de ser apenas uma manifestação cultural, sem fins lucrativos, e se constitui como
empresa. Pois adota a lógica de um empreendimento a ser administrado e expandido, com
seus diversos setores e produtos, com uma especialização na execução de tarefas, bem como,
com o intuito de manter vínculos empregatícios.
Esses, portanto, serão os pontos-chaves para o desenvolvimento da análise que se
desenvolverá a partir de alguns critérios pré-estabelecidos, relacionados ao embasamento
teórico sobre cultura e identidade. Nessa perspectiva, o capítulo seguinte aborda as temáticas:
da cultura popular, erudita e de massa; da identidade cultural; do hibridismo e da
folkcomunicação.

2 CULTURA E IDENTIDADE

Visando alcançar os objetivos estabelecidos, faz-se necessário abordar nesse
trabalho uma reflexão acerca da construção cultural e identitária nas sociedades tradicionais e
contemporâneas. Pretende-se aqui traduzir a importância desses conceitos na relação
indivíduo-sociedade. Afinal, não é possível compreender uma realidade cultural específica,
sem buscar aportes nos conceitos e fundamentos clássicos sobre as processos culturais.
Assim sendo, esse capítulo aborda a evolução de sentido, no decorrer das
transformações sociais ocorridas continuamente, da cultura – cultura erudita, cultura popular e
cultura de massa – e da identidade cultural, como também, suas relações, epistemologias,
significados, terminologias, semelhanças e diferenças. Postula-se, com isso, chegar aos
conceitos e autores referenciais para o embasamento dessa pesquisa.

2.1 Entendendo a cultura

Desconstruir a palavra ‘cultura’ é uma tarefa um tanto quanto problemática, pois o
sentido do termo sofreu variações através do tempo, apresentando expressivas mudanças de
significado. Seu conceito continua mutável, mas cultura é constantemente encarada como um
modo de vida ou prática peculiar de uma comunidade, com seus padrões, normas, valores e
linguagem específicos. Todavia, é possível perceber no discurso social, em geral, “cultura”
com o sentido de refinamento, boas maneiras ou conhecimento superior.
Ao revisitar a gênese da palavra, a partir do estudo em que Eagleton (2005)
tensiona os diversos conceitos de cultura, é possível deparar com um de seus significados
originais mais antigos que é “lavoura” ou “cultivo agrícola”. Nesse aspecto, etimologicamente
falando, cultura é um conceito derivado da natureza e significa um processo material.
Por volta do século XVI, o termo foi transferido, metaforicamente, para questões
de espírito e, então, passa a denotar uma entidade. De acordo com Eagleton (2005, p. 10), essa
mudança semântica é também paradoxal: “[...] são os habitantes urbanos que são ‘cultos’ e

aqueles que realmente vivem lavrando a terra, o solo, não o são. Aqueles que cultivam a terra
são menos capazes de cultivar a si mesmos”.
Já no século XVIII, cultura passa a ser relacionada à civilização. Pretendia
designar, com isso, o processo de progresso intelectual, material e espiritual - tanto individual
como social - ligado ao desenvolvimento humano. A influência da Revolução Industrial sobre
a concepção de cultura e civilização, no final do século XIX, modifica esses conceitos. Assim
sendo, civilização ganha sentido de dominação e exploração, pois “era no seu todo burguesa,
já cultura era ao mesmo tempo, aristocrática e populista”. O contraste entre a “civilização de
massa” e a “cultura de minoria”, distinguiu-as, portanto. (EAGLETON, 2005, p. 22-23)
A civilização, continua Eagleton (2005, p. 23), “era abstrata, alienada,
fragmentada, mecanicista, utilitária, escrava de uma crença no progresso material; a cultura
era holística, orgânica, sensível, autotélica, recordável”, e tornou-se o nome da crítica ao
capitalismo industrial. Contudo, a antinomia cultura/civilização passou a fazer parte de uma
forte contestação entre tradição e modernidade.
No início do século XX, o sentido do termo se modifica novamente. Cultura passa
então a ser encarada como quase o oposto de civilidade. “[...] Estreitamente ligada a um
pendor romântico anticolonialista por sociedades ‘exóticas’ subjugadas [...] Ela é mais tribal
do que cosmopolita [...] um modo de descrever as formas de vida de ‘selvagens’ do que um
termo para os civilizados”. Invertem-se os papéis, aqueles primitivos que outrora não tinham
capacidade de cultivar o próprio espírito, são, nesse período, classificados como “cultos”. Já
as pessoas civilizadas, não. (EAGLETON, 2005, p. 24-25)
Destarte, a partir do idealismo alemão, cultura passa a assumir algo de seu
significado atual: um modo de vida característico. Nesse momento se concretiza a
pluralização do termo e é possível falar das culturas de diferentes períodos e lugares.
Gonçalves (1998, p. 2) afirma que esse modelo de cultura se dá através do contributo da
Antropologia, dividido por duas fases: a concepção descritiva e a concepção simbólica. A
autora esclarece que: “Ao contrário do que aconteceu na concepção tradicional de cultura,
surge com a Antropologia Descritiva uma acepção plural da cultura, ligada à descoberta da
diversidade das culturas não européias.” (GONÇALVES, 1998, p. 2).
Noutra perspectiva, Eagleton (2005, p. 27) analisa que o sentido antropológico de
cultura, ao se tornar mais descritivo, perde o caráter avaliativo: “Ser simplesmente uma

cultura de algum tipo já era um valor em si; mas não faria mais sentido elevar uma cultura
acima de outra do que afirmar que a gramática do catalão era superior a do árabe”. No
entendimento do autor o conceito se torna banal.
Com o advento do pós-modernismo 63, depois das revoluções de libertação
nacional, em meados do século XX, surge também as “políticas de identidades” que postulam
o enaltecimento dos contingentes subalternos e a censura dos grupos majoritários. Eagleton
(2005) critica essa abordagem dos teóricos pós-modernistas, bem como a visão pluralista do
conceito de cultura:
Talvez também seja bem mais fácil para alguém sentir-se solidário com as
nações do ‘Terceiro Mundo’ se elas não estiverem atualmente ocupadas em
matar compatriotas dele. [...] É muito simples ter entusiasmo pela cultura
como autodesenvolvimento humanístico [...]. Mas tão logo se comece, num
espírito de pluralismo generoso, a decompor a ideia de cultura para abranger,
digamos, a ‘cultura das cantinas de delegacias de polícias’, a ‘cultura sexualpsicopata’ ou a ‘cultura da máfia’, então fica menos evidente que essas sejam
formas culturais a ser aprovadas [...]. Os que consideram a pluralidade como
um valor em si mesmo são formalistas puros. (EAGLETON, 2005, p. 28)

Como sugerido no início desse estudo, a noção de cultura como conhecimento
intelectual ligado às artes, às ciências, à Filosofia, ao refinamento, à erudição e às boas
maneiras, também é bastante utilizada atualmente. Eagleton (2005) explica como esse
conceito de cultura das “altas classes” se constituiu:
Se a primeira variante importante da palavra “cultura” é a crítica
anticapitalista e a segunda um estreitamento e concomitantemente, uma
pluralização a um modo de vida total, a terceira é a sua gradual
especialização às artes [...] cultura nesse sentido, pode incluir atividade
intelectual em geral (Ciência, Filosofia, Erudição, etc.) ou ser ainda mais
limitada a atividades supostamente “imaginativas”, como a Música, a Pintura
e a Literatura. Pessoas cultas são pessoas que têm cultura nesse sentido.
(EAGLETON, 2005, p. 29)

Esse sentido da palavra coloca em questão alguns valores culturais. Pois,
conforme o autor, ser “culto” é ser “abençoado com paixões temperadas, maneiras agradáveis
e uma mentalidade aberta. É portar-se razoável e moderadamente, com uma sensibilidade
quase inata para os interesses dos outros, exercitar a autodisciplina e estar preparado para
63 Essa expressão se originou relacionada ao surgimento de uma sociedade pós-industrial. Alguns autores
marxistas se recusam a utilizar o termo e adotam conceitos alternativos para designar o atual momento da
sociedade. Momento esse de avanços tecnológicos, rupturas culturais e sociais, transcendências de forças
econômicas e políticas etc. Sobre essa temática ver BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.

sacrificar os próprios interesses [...].” (EAGLETON, 2005, p. 32).
As implicações que estão contidas nesses valores “extraordinários” da pessoa
culta não são “politicamente inocentes”. Eagleton (2005, p. 32-33) pontua que “a palavra
‘razoável’ significa aqui algo como ‘aberto à persuasão’ ou ‘disposto a concessões’[...]”. Ou
seja, esse conceito de cultura idealiza o equilíbrio versus uma oposição veemente ou a
contemplação versus o engajamento. Nesse sentido, a cultura está “do lado das classes médias
de boas maneiras em vez das massas iradas”.
Pensando em cultura na contemporaneidade é possível vislumbrar mais uma vez a
interconexão entre vida social e cultura, porém, na forma “da estética da mercadoria, da
espetacularização da política, do consumismo, do estilo de vida, da centralidade da imagem e
da integração final da cultura dentro da produção de mercadorias em geral.” (EAGLETON,
2005, p. 48). Surge a cultura de massa, da mídia e do consumo, ou seja, a indústria cultural.
O termo indústria cultural passa a existir a partir de 1947, com a publicação do
texto: A Dialética do Esclarecimento – o Iluminismo como mistificação das massas, dos
teóricos críticos da Escola de Frankfurt: Max Horkheimer e Theodor W. Adorno. Eles criaram
a expressão em substituição ao termo cultura de massa porque, para os estudiosos, essa
palavra condicionava à “sedução” que satisfaz os interesses das classes dominantes.
A crítica anticapitalista desses autores se baseia na constituição de uma indústria
cultural engajada na produção e difusão de bens simbólicos em escala padrão, para o consumo
das “massas apáticas”. Para Horkheimer e Adorno (1997), o objetivo dessa indústria era que
os indivíduos compreendessem e interiorizassem o papel de meros consumidores e objetos do
sistema. Eles explicam:
A cultura de massa provoca a homogeneização dos padrões de gosto. O
indivíduo deixa de decidir autonomamente, o conflito soluciona-se com a
adesão acrítica de valores impostos. E à medida que ela se consolida, mais
adquire poder sobre as necessidades do consumidor, guiando-o e
disciplinando-o. A recepção das mensagens dos mass media, escapam ao
controle da consciência. O espectador absorve ordens, indicações,
proibições, sem senso crítico. (HORKHEIMER; ADORNO, 1997, p.119)

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Kehl (2004) ressalta que quando o
indivíduo não é reduzido a mais um competidor na massa, é tratado como consumidor. Ou
seja, a indústria apela para a dimensão do desejo, através do “fetiche da mercadoria”,
buscando assim desvincular as pessoas da sua própria subjetividade. “O interessante dessa

operação não é apenas o nivelamento do indivíduo enquanto consumidor, mas sua
transformação em objeto da indústria cultural”. (KEHL, 2004, p. 51)
Característica da indústria cultural é também apropriar-se dos atributos culturais
da “alta cultura”. Filmes, músicas e quadros raros produzidos e distribuídos em série podem
ser encontrados no mercado, destituídos de sua essência, pois a arte virou mercadoria.
Destarte, toda a prática desse sistema transfere, unicamente, a motivação do lucro,
sobrepondo as criações artísticas, simbólicas ou imaterias. (HORKHEIMER; ADORNO,
1997)
Em Guattari e Rolnik (2005), também é notável a crítica quanto à configuração da
cultura de massa e suas implicações sobre a sociedade. Segundo esses autores, essa “máquina
capitalística” produz indivíduos conforme sistemas hierárquicos e sistemas de submissão
invisíveis e dissimulados que levam a,

uma produção de subjetividade inconsciente [...] A meu ver, essa grande
fábrica, essa poderosa máquina capitalística produz, inclusive, aquilo que
acontece conosco quando sonhamos, quando devaneamos, quando
fantasiamos, quando nos apaixonamos e assim por diante. Em todo caso, ela
pretende garantir uma função hegemônica em todos esses campos.
(GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 22)

A temática abordada por Adorno e Horkheimer continua, porém, sendo analisada
por estudiosos da atualidade. Ao tecer a crítica ao sistema capitalista, os teóricos
frankfurtianos não vislumbravam nenhuma viabilidade para os indivíduos não se tornarem
submissos à indústria cultural. Para eles, não havia como escapar dos efeitos apocalípticos
desse sistema. Entretanto, os Estudos Culturais surgem com propostas atualizadas e,
sobretudo, otimistas, ao entrever novas relações entre a cultura de massa, os grupos e os
indivíduos64.
Voltando à reflexão inicial sobre os significados de cultura, em uma versão
semelhante, mas simplificada, dos conceitos mencionados por Eagleton (2005), os teóricos
Guattari e Rolnik (2005) subdividem a palavra em três planos semânticos: “cultura-valor” ou
cultura erudita, “cultura-alma coletiva”, sinônimo de civilização, e “cultura-mercadoria”, que
seria a cultura de massa.
A “cultura-valor” refere-se ao cultivo do espírito e a um julgamento de valor que
64 Esse assunto será abordado nas subseções 2.2 e 2.3.

determina quem tem ou não tem cultura. Seria essa a chamada cultura erudita, ligada às artes,
à Filosofia e à Ciência. Já na “cultura-alma coletiva” todos tinham cultura. “Essa é uma
cultura muito democrática: qualquer um pode reivindicar sua identidade cultural”. Na
“cultura-mercadoria” o nome já revela que cultura são bens e produtos, simbólicos ou
materiais, disponíveis no mercado. “Aí já não há julgamento de valor, nem territórios
coletivos da cultura mais ou menos secretos”. (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 23)
Ao enunciar esses três núcleos de cultura, Guattari e Rolnik (2005), na verdade,
queriam afirmar que não existe uma cultura popular e uma cultura erudita, mas apenas uma
única cultura: a capitalística. Para eles, é “horripilante” fazer apologia a determinada cultura,
pois, “há processos de singularização em práticas determinadas e há procedimentos de
reapropriação, de recuperação”, mas todos operados pelos diversos sistemas do capital
(GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 30).
Melo (1998, p. 188), entretanto, reconhece que há uma cultura clássica, “própria
das elites, dos grupos privilegiados que detêm o poder numa sociedade”. Também uma cultura
popular, “peculiar à grande massa populacional que constitui o pólo dos dominados na
estrutura da organização social [...] denotando um estágio inferior (o que não significa
estacionário) de desenvolvimento intelectual”.
Porém, segundo o mesmo autor, com o crescimento das tecnologias da
comunicação e informação e, consequentemente, o advento midiático, as fronteiras culturais
se fragmentaram. O processo incessante de desenvolvimento dos meios de comunicação deu
origem, então, a uma nova cultura, a chamada “cultura de massa”, que exerce uma relação
direta com a sociedade de consumo 65.
Numa visão integralizadora, Melo (1998, p. 190) considera a cultura de massa
como veículo de interação entre a cultura clássica e a cultura popular, “estimulando o
intercâmbio simbólico entre elas, e, ao mesmo tempo, extraindo de ambas os códigos e
elementos míticos que incorpora ao seu próprio acervo e os retribui sob a forma de novas
influências”. Esse pensamento reflete as imbricações culturais e que nenhuma cultura passa a
existir com a abolição de outra.

65 Jean Baudrillard, um dos primeiros autores a abordar a problemática teórica do consumo, realizou pesquisas
que revelaram a existência de uma verdadeira “sociedade de consumo”. Segundo o autor, o hábito de consumir
invade a vida das pessoas, suas relações sociais, econômicas, culturais e políticas. Como uma teia envolve toda a
sociedade, como também, as satisfações pessoais dos indivíduos. Cf.: BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de
Consumo. Lisboa: Edições 70, 1995.

Gonçalves (1998, p. 5-6) também trabalha com alguns conceitos de cultura, mas
numa relação entre a pequena e a grande tradição, a partir de duas vertentes teóricas opostas:
as teorias unidirecionais e as teorias dinâmicas e assimétricas. Segundo ela, as teorias
unidirecionais já estão ultrapassadas, mas tiveram duas variantes: As teorias unidirecionais
“de cima para baixo” (séc. XVII-XVIII), que afirmavam que a cultura “descia das gentes
cultas para o vulgo; com assimilação passiva pelas classes inferiores”, e as teorias
unidirecionais “de baixo para cima” (séc. XVIII-XIX), em que “a criatividade brotava do
povo, havendo um movimento ascendente, com a revitalização da grande tradição na
‘absorção da seiva da pequena tradição’”.
Entretanto, as teorias dinâmicas e assimétricas já estabeleciam a relação de
interdependência entre as duas tradições e também se esforçavam em restaurar o estudo das
culturas populares. Afinal, a coexistência das duas tradições não era pacífica, pois a troca de
influências era desigual. “Por exemplo, no caso da medicina, apesar de médicos, bruxas,
charlatães, cirurgiões, recorrerem a recursos comuns, a medicina popular não é bem vista pela
erudita”. (GONÇALVES, 1998, p. 6).
Considerando o exposto, é possível vislumbrar diversas nomenclaturas para se
referir aos três núcleos de cultura. Essas discussões em torno da terminologia geram bastante
debate, afinal como traduzir essas variáveis? Cultura erudita, cultura-valor, cultura clássica,
cultura superior ou cultura de elite? Cultura popular, cultura subalterna, cultura tradicional ou
cultura de resistência? Cultura de massa, cultura hegemônica, cultura do consumo, cultura da
mídia ou indústria cultural? Será que é possível e viável aglomerá-la em um só núcleo, como
o fazem os teóricos Guattari e Rolnik?
Gonçalves (1998, p. 11) entende que,

a cultura de massa, a cultura de consumo, a cultura mediática e indústrias de
cultura são conceitos sinônimos, e que têm como referente o sector de
produção, reprodução e difusão de bens e serviços culturais de série, regido
por critérios prioritariamente econômicos. Esta terminologia é utilizada
contraposta ao conceito de grande cultura, cultura dominante, ou cultura de
elite, que por sua vez se opõe a cultura popular, pequena tradição ou cultura
tradicional.

O que Gonçalves faz ao evocar três núcleos de cultura, um contraditório ao outro,
é simplificar, assim como Guatarri e Rolnik fazem. A problemática da cultura é mais
sistemática, não deve ser racionada em esferas isoladas opostas entre si, logo que as diversas

constituições culturais se interconectam e se relacionam. Portanto, faz-se viável configurar a
cultura como um grande sistema de produção e reprodução de bens materiais e simbólicos
regido pela classe subalterna, a classe dominante e os meios de comunicação de massa, em
caráter de imbricação e interdependência.
Não se deseja aqui eliminar as categorizações de cultura, afinal elas se fazem
necessárias, especialmente no fator explicativo. O que se considera inviável são os
reducionismos, determinismos, bem como, as contradições enfatizadas. Para Kellner (2001),
assumir a cultura em si como campo de estudos, sem divisões em superior e inferior, popular
e de elite, seria o método mais apropriado para a compreensão dos processos culturais.
Sob esta mesma ótica, Hall (2009, p. 123) afirma que: “O que importa são as
rupturas significativas – em que velhas correntes de pensamento são rompidas, velhas
constelações deslocadas, e elementos novos e velhos são reagrupados ao redor de uma nova
gama de premissas e temas”. Assim sendo, o que realmente se mostra significativo é a
transformação que ocorre nesse espaço.
A esse propósito, Gramsci (1978, p. 10-11) deduz o seguinte: “Que o velho
‘homem’, por causa da mudança, também se torna ‘novo’, já que entra em novas relações,
tendo sido subvertidas as primitivas. [...] o novo aí se une ao velho, as paixões se agudizam de
modo incomparável”. Presume-se então que não se trata apenas de uma mudança de estrutura,
mas também de indivíduo.
Tendo em vista que as diferentes categorizações do termo cultura refletem as
rupturas correspondentes aos contextos históricos da sociedade, pois a mudança cultural se dá
com a transformação social – guerras, ascensão burguesa, revoluções industriais, tecnológicas
e políticas, dentre outras –, supõe-se que a palavra possui a herança de todos os significados
anteriores. É possível notar no discurso social a referência ao termo cultura como lavoura,
civilização, simples modo de vivência, refinamento, ou mercadoria. Nesse aspecto, é
relevante compreender que a cultura é uma produção inacabada. Hall (2009) enfatiza:

A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu
‘trabalho produtivo’. Depende de um conhecimento da tradição enquanto ‘o
mesmo em mutação’ e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que
esse ‘desvio através de seus passados’ faz é nos capacitar, através da cultura,
a nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. [...]
Estamos sempre em processo de formação cultural. (HALL, 2009, p. 43)

Ao abordar o conceito de cultura nessa pesquisa, certamente, voltaremos o olhar
também à complexidade dessas relações e mudanças. A cultura aqui é entendida como um
conjunto de elementos materiais e simbólicos carregados de sentido que se constitui em
determinado espaço-tempo numa sociedade. Com o desenvolvimento e as constantes
transformações a cultura se desloca desse espaço-tempo e se configura sob nova perspectiva.
Ela é sempre mutável, inacabada, fluida e seu ciclo nunca se completa.
A cultura só pode ser formada, transformada e continuada através da comunicação
entre os indivíduos – seja ela oral, gestual ou midiática. Nesse sentido, não é possível pensar
atualmente em cultura erudita e cultura popular estanques, autônomas e isoladas, cada uma
em seu núcleo, ou em cultura de massa como uma força monopolizadora dos aspectos e
práticas culturais, mas sim em interconexões de culturas, bem como, em formações de grupos
culturais66, com novas dinâmicas e formas de vivenciar o mundo; migrando entre os
diferentes núcleos. Com isso, nota-se que a cultura é ainda produzida e não apenas
reproduzida por um sistema midiático.
A partir dessas variações no entendimento de cultura e das próprias relações
culturais estabelecidas pela sociedade, em determinado momento histórico, teóricos e
estudiosos vislumbraram um campo interessante de reflexão, debate e construção de
conhecimento. Surge, então, a abordagem epistemológica da cultura, ou seja, “a revolução do
pensamento humano”. A subseção seguinte desenvolve uma reflexão sobre essa temática.

2.2 A revolução do pensamento cultural

Os estudos seminais da cultura como um objeto científico se desenvolvem sob
uma ótica reducionista, pois os teóricos das disciplinas tradicionais, das ciências sociais e
humanas, encaravam-na como uma prática simplista, dependente e secundária. Somente na
segunda metade do século XX a epistemologia da cultura passa por mudanças significativas e
se expande. Destarte, os paradigmas teóricos começam a compreender a centralidade da
cultura na sociedade.
66 As impressões preliminares são que o grupo Tambores do Tocantins se encaixa nessa vertente.

Hall (1997, p. 12) atesta que, a partir desse enfoque, “todas as práticas sociais, na
medida em que sejam relevantes para o significado ou requeiram significado para
funcionarem, têm uma dimensão ‘cultural’”. O autor desenvolve seu pensamento afirmando
que:
A cultura não é uma prática; nem apenas a soma descritiva dos costumes e
‘culturas populares [folkways]’ das sociedades, como ela tende a se tornar
em certos tipos de antropologia. Está perpassada por todas as práticas
sociais e constitui a soma do inter-relacionamento das mesmas. Desse
modo, a questão do que e como ela é estudada se resolve por si mesma. A
cultura é esse padrão de organização, essas formas características de energia
humana que podem ser descobertas como reveladoras de si mesmas –
‘dentro de identidades e correspondências inesperadas’, assim como em
‘descontinuidades de tipos inesperados’ – dentro ou subjacente a todas as
demais práticas sociais. (HALL, 2009, p. 128)

Em meados de 1950, com as obras: As utilizações da cultura, de Hoggart (1957),
Cultura e sociedade 1780-1950, de Williams (1958), e A formação da classe operária
inglesa, de Thompson (1963), emerge também a revolução do pensamento sobre a noção de
cultura. Portanto, estes três livros constituem o marco inicial de surgimento dos Estudos
Culturais (EC), uma vez que,
Quer fossem históricos ou contemporâneos em seu foco, eles próprios
constituíram respostas às pressões imediatas do tempo e da sociedade em
que foram escritos ou eram focalizados ou organizados por tais respostas.
Eles não apenas levaram a “cultura” a sério, como uma dimensão sem a
qual as transformações históricas, passadas e presentes, simplesmente não
poderiam ser pensadas de maneira adequada. Eram em si mesmos
“culturais”. (HALL, 2009, p. 125)

Hall (1997, p. 8-9) denomina tal ruptura como a “virada cultural”, ou seja, “uma
revolução conceitual de peso” que ocorreu nas ciências humanas e sociais, centralizando as
questões culturais, “ao lado dos processos econômicos, das instituições sociais e da produção
de bens e de serviços”, ao invés de abordá-las como variáveis dependentes. Segundo o mesmo
autor, a virada cultural se desenvolve e se institucionaliza na década de 60:

Foi nos anos 1960, com o trabalho de Lévi-Strauss e Roland Barthes na
França, e de Raymond Williams e Richard Hoggart, no Reino Unido, a
“virada cultural” começou a ter um impacto maior na vida intelectual e
acadêmica, e um novo campo interdisciplinar de estudo organizado em
torno da cultura como o conceito central — os “estudos culturais”—
começou a tomar forma, estimulado em parte pela fundação de um centro
de pesquisas de pós-graduação, o Centro de Estudos Culturais

Contemporâneos, na Universidade de Birmingham, em 1964. (HALL, 1997,
p. 11)

Com a criação do Centro de Estudos Culturais os teóricos desenvolveram seus
trabalhos situando a cultura no âmbito de uma teoria da produção e reprodução social,
especificamente, como as formas culturais serviam para aumentar a dominação ou possibilitar
a resistência. Eles basearam-se no conceito gramsciano de hegemonia67, analisando as formas
sociais e culturais de dominação e buscando revelar forças contra-hegemônicas de luta e
resistência - esse termo é utilizado aqui como diferença, afirmação de identidade e subversão
às práticas de dominação.
Hall (2009, p. 215) atesta que Gramsci representa a mais significante influência
teórica sobre essas formulações. “Foi seu conceito de ‘nacional-popular’ como terreno de luta
cultural e hegemônica ‘relativamente autônomo’, pelo menos em relação a outros tipos de luta
social, que nos ajudou a deslocar os traços do reducionismo no argumento”.
Para compreender o processo de conquista e de realização da hegemonia, Gramsci
(apud GRUPPI, 1978, p. 5) se apoia no conceito de ditadura do proletariado, regido por
Lênin. A hegemonia não é, nesse caso, monopólio de uma classe dita superior, pois, “o
proletariado pode se tornar classe dirigente e dominante na medida em que consegue criar um
sistema de alianças de classe que lhe permitia mobilizar contra o capitalismo e o Estado
burguês a maioria da população trabalhadora”. Gruppi (1978, p. 5) ressalta que hegemonia é,

[...] a capacidade de unificar através da ideologia e de conservar unido um
bloco social que não é homogêneo, mas sim marcado por profundas
contradições de classe. Uma classe é hegemônica, dirigente e dominante, até
o momento em que – através de sua ação política, ideológica, cultural –
consegue manter articulado um grupo de forças heterogêneas, consegue
impedir que o contraste existente entre tais forças exploda, provocando
assim uma crise na ideologia dominante, que leve à recusa de tal ideologia,
fato que irá coincidir com a crise política das forças no poder.

As pesquisas desenvolvidas na Universidade de Birmingham voltavam-se
principalmente para a temática do poder e suas relações dentro de micro sociedades. A
cultura, nos Estudos Culturais, também é vista como instrumento de poder. A esse propósito, é
67 “O termo hegemonia deriva do grego eghestai, que significa ‘conduzir’, ‘ser guia’, ‘ser líder’; ou também do
verbo eghemoneuo, que significa ‘ser guia’, ‘preceder’, ‘conduzir’, e do qual deriva ‘estar à frente’, ‘comandar’,
‘ser o senhor’ por eghemonia, o antigo grego entendia a direção suprema do exército. Trata-se, portanto, de um
termo militar. Hegemônico era o chefe militar, o guia e também o comandante do exército.” (GRUPPI, 1978, p.
1).

relevante citar uma afirmação de Hall (1997, p. 4): “Não deve nos surpreender que as lutas
pelo poder sejam, crescentemente, simbólicas e discursivas, ao invés de tomar, simplesmente,
uma forma física e compulsiva, e que as próprias políticas assumam [...] a feição de uma
‘política cultural’”.
Outra inquietação do grupo estava ligada a cultura popular, na análise dos efeitos
da sociedade midiatizada nas manifestações culturais das classes subalternas. Gramsci (apud
GRUPPI, 1978, p. 90) explica que as relações entre classe e ideologia fazem parte de um
complexo processo norteado pela hegemonia. Eis que:

Uma determinada classe, dominante no plano econômico e, por isso, também
no político, difunde uma determinada concepção do mundo; hegemoniza
assim toda a sociedade, amalgama um bloco histórico de forças sociais e de
super-estruturas políticas por meio da ideologia. Essa hegemonia entra em
crise quando desaparece sua capacidade de justificar um determinado
ordenamento econômico e político da sociedade. Isso ocorre quando as
forças produtivas desenvolvem-se a tal nível que põem em crise as relações
de produção existentes. Da contradição entre forças produtivas e relações de
produção, da contradição de classe, nasce a ação da classe subalterna,
primeiro de modo esporádico, não coerente, não guiado por uma teoria, por
uma estratégia política, mas que depois [...] torna-se coerente, expressa-se a
nível cultural, critica a cultura tradicional, propõe uma nova cultura.

Daí surge a noção de contra-hegemonia: no momento em que as forças produtivas
das classes subalternas se organizam e se expressam política e culturalmente questionando a
ideologia da classe hegemônica. Essa ação contra-hegemônica resulta na possibilidade do
surgimento de uma nova concepção de mundo, concepção essa voltada às necessidades e
importâncias da classe subalterna.
Com o desenvolvimento dos EC na Inglaterra, consequentemente, surgiram outras
abordagens sobre o tema em diferentes academias: Estudos Culturais Franceses e Estudos
Culturais Latino-Americanos. Para os estudiosos da Escola Francesa: Edgar Morin e Roland
Barthes a cultura, na perspectiva da indústria cultural, se constituía em um sistema de
símbolos, valores, imagens e mitos que permite aos sujeitos a localização (ou identificação)
no grupo.
Autor importante dessa escola é Edgar Morin. Ele propõe a elaboração de uma
Sociologia da Cultura, na qual a cultura de massa seria visualizada como parte significativa da
cultura da sociedade. O autor é o responsável por inserir os produtos culturais produzidos pela
indústria cultural nas reflexões da pesquisa em comunicação, no âmbito francês. (WOLF,

1995)
Ao contrário dos teóricos clássicos da Escola de Frankfurt, os estudiosos franceses
adotam uma postura crítica, mas não apocalíptica, sobre o conteúdo das mensagens da cultura
de massa. Para os franceses, essa cultura forma um sistema, tanto na vida prática dos
indivíduos, quanto nos imaginários coletivos, e é importante que a sociedade participe desse
sistema, sem que se sinta manipulada. Isso implica que há produções significativas na
indústria cultural.
Já na America Latina, os principais autores dos estudos culturais são: Jesus
Martín-Barbero, com a Teoria das Mediações; Néstor García Canclini, com trabalhos sobre as
hibridações culturais; e Guillermo Orozco, abordando a temática das audiências televisivas
sob uma ótica semelhante às mediações de Barbero. Cada teórico com seus objetos e objetivos
específicos, mas todos abordando o modo como a cultura intervém nos processos de
comunicação.
Importante ressaltar que esses múltiplos olhares dão relevante contribuição ao
campo da cultura. Entretanto, Hall (2009, p. 189) alerta: “Apesar do projeto dos estudos
culturais se caracterizar pela abertura, não se pode reduzir a um pluralismo simplista”. O certo
é que a cultura é vista como o “local de convergência”, mas “o conceito continua complexo
[...] em vez de uma ideia lógica ou conceitualmente clara. Essa ‘riqueza’ é uma área de
contínua tensão e dificuldade no campo”. (HALL, 2009, p. 126)
Paralelamente aos estudos da “cultura”, outra categoria dos estudos culturais é
permeada por diversas interpretações e mutações no campo das Ciências Sociais e Humanas:
o conceito de identidade cultural, bem como a formação identitária dos sujeitos; assuntos que
serão discutidos a seguir.

2.3 A formação da identidade cultural

A origem da noção de “identidade” não é recente. Segundo Santos (2007, p. 31)
remonta inicialmente a Roma: “No momento em que se reconhece a noção de pessoa jurídica,
existia naquele Estado a identidade de quem pertencia a Roma como cidadão e os

considerados não romanos, ‘os bárbaros’”. Entretanto, com o passar do tempo, surgem outras
versões para o termo.
O cristianismo surge com a ideia de que “todos são filhos de Deus”. Nessa
visão cria-se uma segunda versão para o tema identidade, já que passa a
existir o cristão e o não-cristão; e uma terceira noção que é colocada pela
modernidade com a Psicologia que cria a noção de Eu, uma perspectiva
individualista que coincide com o advento do Capitalismo e o
Racionalismo. (SANTOS, 2007, p. 31)

As abordagens teóricas sobre os sentidos que abrangem essa palavra destacam-se
nos Estudos Culturais Britânicos. De acordo com Hall (1997), presumia-se que a identidade
cultural fosse fixada no nascimento, “seja parte da natureza, impressa através do parentesco e
da linhagem dos genes, seja constitutiva de nosso eu mais interior”. Com os avanços das
discussões teóricas sobre o tema, a identidade passa a ser concebida como uma construção
dinâmica, por meio da cultura e das relações sociais. Conforme o mesmo autor,
O que isto sugere é que a identidade emerge, não tanto de um centro
interior, de um “eu verdadeiro e único”, mas do diálogo entre os conceitos e
definições que são representados para nós pelos discursos de uma cultura e
pelo nosso desejo (consciente ou inconsciente) de responder aos apelos
feitos por estes significados, de sermos interpelados por eles, de
assumirmos as posições de sujeito construídas para nós. (HALL, 1997, p. 8)

No documento de identidade, chamado registro geral, o indivíduo possui seus
próprios dados para reconhecimento e identificação: um nome, um número, uma assinatura,
uma digital, etc. Assim são as identidades culturais: características dos sujeitos e de suas
posições adotadas, diferenciando-os entre si e de outros grupos sociais. Hall (1997) explica:
O que denominamos “nossas identidades” poderia provavelmente ser
melhor conceituado como as sedimentações através do tempo daquelas
diferentes identificações ou posições que adotamos e procuramos “viver”,
como se viessem de dentro, mas que, sem dúvida, são ocasionadas por um
conjunto especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências
única e peculiarmente nossas, como sujeitos individuais. Nossas identidades
são, em resumo, formadas culturalmente. (HALL, 1997, p. 8)

As fronteiras entre cultura e identidade cultural são tênues. As duas categorias se
assemelham e, por isso, às vezes, são consideradas sinônimos. Entretanto, Cuche (1999, p.
176) estabelece a diferenciação: “A cultura depende em grande parte de processos
inconscientes. A identidade remete a uma norma de vinculação, necessariamente consciente,

baseada em oposições simbólicas”. Nesse aspecto, a cultura faz parte de um processo que, por
vezes, não envolve a cognição do indivíduo, enquanto que a identidade é mais reflexiva e
produzida a partir da cultura.
Na verdade, a cultura pode existir sem a consciência de identidade: uma criança,
por exemplo, que nasce na China, vai aprender todos os modos de vida, hábitos, tradições do
país nato, especificamente de seus pais e sua comunidade. Essas características são préindividuais a criança, ela as assume sem uma consciência. Já as identidades culturais são
construídas pelos indivíduos e grupos sociais e podem “manipular e até modificar uma cultura
em algo que não tem nada em comum com o que tinha anteriormente” (CUCHE, 1999,
p.176).
Nessa mesma ótica, Ferreira (1995) afirma que a cultura é a parte central e
principal da identidade. Supõe-se, com isso, que sem a estrutura “física” chamada cultura, não
existe a parte cognitiva que é a identidade cultural. Afinal, uma consciência não pode existir
sem o seu corpo. Assim sendo:
Devemos pensar as identidades sociais como construídas no interior da
representação, através da cultura, não fora delas. Elas são o resultado de um
processo de identificação que permite que nos posicionemos no interior das
definições que os discursos culturais (exteriores) fornecem ou que nos
subjetivemos (dentro deles). (HALL, 1997, p. 8)

Percebe-se que a identidade depende, geralmente, de processos conscientes, mas
isso não implica afirmar que “a produção de manifestações culturais seja automaticamente
geradora de ‘consciência’”. Segundo Mendonça (2001, p. 9), essas expressões podem se
constituir em “autonomia frente ao oficial e desencadeadora de processos socialmente
relevantes, como o da construção de identidades e distinções”.
Todavia, a conquista de consciência não é uma tarefa simples. Em tese, a
autonomia68 das classes subalternas somente poderá se realizar quando houver a “unificação
entre ação e teoria, entre política e filosofia”. As classes subalternas são caracterizadas
justamente por essa falta de integração, o que não ocorre, relativamente, na classe dominante.
(GRUPPI, 1978, p.69)
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Para Gramsci somente o marxismo pode garantir a autonomia da classe subalterna. Segundo Gruppi (1978, p.
72): “O marxismo tem essa capacidade porque expressa os interesses, as reivindicações e a função histórica das
classes subalternas e, em primeiro lugar, do proletariado. É a única concepção que sabe guiar o proletariado no
sentido de assumir uma função dirigente e, portanto, de construir não só novas relações políticas e estatais, mas
também uma nova cultura; no sentido de realizar uma reforma intelectual e moral [...] A hegemonia é tal
enquanto se traduz numa reforma intelectual e moral”.

Sobre isso, Gruppi (1978, p. 73) enfatiza que a hegemonia “não é apenas política,
mas é também um fato cultural, moral, de concepção do mundo.” Isso implica que uma classe
é subalterna necessariamente porque não existe a organização de sua cultura. Ela não é
“autônoma, não é homogênea, criticamente unificada”. Nas palavras do autor:
Enquanto houver contradição entre a ação e a concepção do mundo que a
guia, a ação não pode ser consciente e não pode se tornar coerente. Será
sempre uma ação, por assim dizer, fragmentada; teremos ações espasmódicas
e depois estagnação, rebeliões desesperadas e passividade, extremismo e
oportunismo. A ação coerente exige ser guiada por uma concepção de
mundo, por uma visão unitária e crítica dos processos sociais. (GRUPPI,
1978, p. 69)

Voltando para a compreensão da identidade cultural, atualmente, como pondera
Hall (2003), um tipo diferente de mudança estrutural está fragmentando as paisagens culturais
de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, forneciam sólidas
localizações. Isso representa um duplo deslocamento dos indivíduos: tanto de seu lugar no
mundo social e cultural quanto de si mesmos.
Teóricos, como por exemplo, Castells (1999), Bosi (1992), Canclini (1998), Hall
(2003) e Bauman (2005) trabalham com diversas categorias identitárias: identidades fixas ou
mutáveis, identidades nacionais ou locais, identidades individuais ou coletivas, identidades
produzidas pela mídia, ou por comunidades de resistência. Cada categoria sugere uma
mudança na relação indivíduo-sociedade.
Em A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, Hall (2003, p. 32) indica três
concepções de sujeito para estabelecer as formações identitárias, através do tempo. São elas:
a) Sujeito do Iluminismo: nessa visão psicológica a centralidade do eu estava
acentuada na identidade de uma pessoa. Essa concepção revela o sujeito como
“individualista”, autônomo e auto-suficiente.
b) Sujeito sociológico: com a crescente complexidade do mundo moderno surge
um sujeito social, cuja identidade era formada nas relações entre outros indivíduos e a
sociedade. Ele possui também um “eu real”, que é formado e alterado, a partir do diálogo com
outras culturas e identidades.
c) Sujeito pós-moderno: a identidade desse tipo de sujeito é bastante flexível –
transformada e deslocada continuamente em relação às formas pelas quais somos
representados ou interpelados nos sistemas culturais da sociedade.

Considerando a última concepção de sujeito, pode-se notar que na pósmodernidade existe um amplo leque de ofertas identitárias que é variado e até contraditório,
talvez um “mercado de identidades”, conforme postulado por Rolnik (1997, p. 22),
identidades prêt- à-porter69.
A partir disso, os indivíduos podem participar de vários grupos sociais e migrar
entre eles. A relação dependerá da identificação e do sentimento de pertencimento que será
construído e do envolvimento social, econômico e cultural do indivíduo com esses grupos.
Bauman (2005, p. 17) também compreende que [...]
o “pertencimento” e a “identidade” não tem a solidez de uma rocha, não são
garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de que
as decisões que o próprio indivíduo toma os caminhos que percorre, a
maneira como age e a determinação de se manter firme a tudo isso – são
fatores cruciais tanto para o “pertencimento‟ quanto para a “identidade”.

Em Maffesoli (1996, p. 303), no lugar da identidade emerge uma lógica da
identificação, “um deslize da identidade rumo à identificação sem que aquela desapareça para
ceder lugar, totalmente, a esta”. Segundo o autor, “o eu é apenas uma ilusão ou, antes, uma
busca um pouco

iniciática; não

é nunca

dado,

definitivamente,

mas conta-se

progressivamente, sem que haja, para ser exato, unidade de suas diversas expressões”. O
sujeito, nesse sentido, cede lugar à uma pessoa que “veste máscaras” ou apresenta “diversas
facetas” incorporadas por uma mesma individualidade.
Já Castells (1999, p. 22), em outro núcleo de fundamentação teórica, entende que
a identidade é considerada como o processo de construção de significados com base em um
atributo cultural, ou um conjunto de atributos relacionados. Ele pontua que “a construção
social da identidade ocorre em um contexto marcado por relações de poder”. O autor ainda
propõe uma distinção em três núcleos e origens de formações identitárias.
A primeira é a “identidade legitimadora”: essa categoria de identidade é inserida
no cotidiano dos indivíduos pelas instituições dominantes da sociedade – o Estado, a Igreja e
a Escola, como também, a Mídia – no intuito de ampliar e racionalizar sua hegemonia em
relação aos grupos sociais subalternos.
A segunda formação é a “identidade de resistência”: criada por agentes que se
encontram em posições desvalorizadas ou subjugadas, como forma contra-hegemônica de

69 A expressão do francês: “prêt” (pronto) e “à-porter” (para levar), na moda se traduz por “pronto para vestir”.

resistência e sobrevivência. Essa categoria identitária é baseada em princípios diferentes ou
opostos dos que são adotados pelas instituições dominantes da sociedade.
A terceira forma é a “identidade de projeto”: é uma produção estabelecida por
agentes sociais, que ao utilizar algum tipo de atributo cultural, ao seu alcance, constroem uma
nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, consequentemente, transformar
a estrutura social. É uma categoria temporária, ou simplesmente mutável.
Considerando o exposto, nota-se que “tudo que se pensava sobre congelar as
identidades, tornando as estruturas estáveis e fixas, sem que sofressem com valores externos,
é colocado em cheque (sic) na pós-modernidade.” (SANTOS, 2007, p. 28). Nesse aspecto, as
identidades nacionais estão se desestruturando, porém, outras identidades chamadas
“híbridas” surgem. Essas identidades, segundo Santos (2007), se constroem e reconstroem
dinamicamente nas suas práticas relacionais e tal “compreensão coloca por terra a ideia de
identidade como algo estático”.
A concepção de hibridismo surge, inicialmente, como termo utilizado para
caracterizar as culturas mistas e diaspóricas das comunidades caribenhas que migravam para a
Grã-Bretanhã no pós-guerra. “A pobreza, o subdesenvolvimento, a falta de oportunidades - os
legados do Império em toda parte – podem forçar as pessoas a migrar, o que causa o
espalhamento – a dispersão [...].” (HALL, 2009, p. 28). Mais adiante, o termo se configura
como a pluralização das identidades culturais por todo o mundo:
Em suas formas atuais, desassossegadas e enfáticas, a globalização vem
ativamente desenredando e subvertendo cada vez mais seus próprios
modelos culturais [...] As identidades, concebidas como estabelecidas e
estáveis, estão naufragando nos rochedos de uma diferenciação que
prolifera. Por todo o globo, os processos das chamadas migrações livres e
forçadas estão mudando de composição, diversificando as culturas e
pluralizando as identidades culturais dos antigos Estados-nação dominantes,
das antigas potências imperiais, e, de fato, do próprio globo. Os fluxos não
regulados de povos e culturas são tão amplos e tão irrefreáveis quanto os
fluxos patrocinados do capital e da tecnologia. (HALL, 2009, p. 43-44)

Nessa mesma linha de raciocínio, Bosi (1992, p. 7) explica que a cultura popular,
por exemplo, envolve-se em determinados momentos com a cultura de massa, esta com a
cultura erudita e vice-versa. O autor ressalta: “Há imbricações de velhas culturas ibéricas,
indígenas e africanas, todas elas também polimorfas, pois já traziam um teor considerável de
fusão no momento do contato interétnico”. Said, citado por Eagleton (2005, p. 28-29),
também considera que todas as culturas estão envolvidas entre si: “[...] nenhuma é isolada e

pura, todas são híbridas, heterogêneas, extraordinariamente diferenciadas e não monolíticas”.
Todavia, Hall (2009, p. 71) considera que o significado de hibridização tem sido
comumente mal interpretado. “O hibridismo não se refere a indivíduos que podem ser
contrastados com os ‘tradicionais’ e ‘modernos’ como sujeitos plenamente formados. Trata-se
de um processo de tradução cultural agonístico uma vez que nunca se completa, mas que
permanece em sua indecidibilidade”.
Na America Latina, Canclini (1998) pensa a temática da hibridização como
processos socioculturais em que as estruturas ou práticas, que existiam em forma separada, se
combinam para gerar novas estruturas, objetivos e práticas. Sob essa mesma ótica, Silva
(2005, p. 5) afirma que o processo de hibridização “confunde a suposta pureza e
insolubilidade dos grupos que se reúnem sob as diferentes identidades nacionais, raciais ou
étnicas. A identidade que se forma por meio do hibridismo não é mais integralmente nenhuma
das identidades originais”.
Para Canclini (1998, p. 220), nas sociedades pós-modernas uma pessoa pode
participar de diversos grupos: “[...] é capaz de integrar-se sincrônica e diacronicamente a
vários sistemas de práticas simbólicas: rurais e urbanas, suburbanas e industriais,
microssociais e do mass mídia”. Isso se tornou mais visível com o crescimento e a difusão das
tecnologias da comunicação e informação e se configura como o reflexo do hibridismo.
Hall (2003) afirma, entretanto, que perante o hibridismo e a diversidade, existem
grupos com fortes tentativas de reconstruir identidades purificadas para “restaurar” a coesão e
a tradição. Para tanto, a reafirmação de raízes culturais e a subversão à cultura de massa tem
sido uma das fontes de identificação em muitas regiões. Mas seriam essas formações de
identidades de resistência propostas por Castells (1999)?
A identidade de resistência é uma forma de subverter os efeitos dominantes das
identidades legitimadoras. Mas, comumente, movimentos nesse sentido são vistos de forma
negativa; como um projeto radical e temporário ou meio de encapsulamento da cultura.
Porém, ela é percebida aqui como forma de preservação, valorização e divulgação de
elementos e práticas culturais populares. Sua força está na tradição, mas sem esquecer que,
por se constituir por meio da cultura, ela também é mutável: pode se tornar uma identidade de
projeto, voltar à formação contra-hegemônica, bem como, sofrer influências das instituições
sociais dominantes.

Tendo em vista a hipótese do trabalho que sugere que o grupo Tambores do
Tocantins desenvolve, a partir de um estilo tradicional, mas incorporando elementos da
cultura de massa, uma concepção crítica, as reflexões sobre hegemonia, cultura das classes
subalternas e culturas híbridas servirão de fundamento para a verificação de tal pressuposto.
Afinal, o encontro de culturas, a pluralização de identidades culturais, o jogo de identificação
e o pertencimento se realizam nas relações da cultura subalterna com a cultura de massa.
Nessa perspectiva, o capítulo seguinte pretende desenvolver reflexões acerca dessa realidade.

3 CULTURA DE MASSA E CULTURA SUBALTERNA

O espelho da contemporaneidade reflete uma sociedade informatizada,
globalizada e capitalista permeada por novas tecnologias da comunicação e pelo consumismo.
O caminho do incessante desenvolvimento tecnológico e midiático, da produção de bens
simbólicos e das radicais mudanças em curto prazo parece não retornável. Nesse contexto, os
pilares das instituições tradicionais se fragmentaram, as culturas eruditas e populares cederam
livremente o terreno, ou foram obrigadas a isso, e a cultura da mídia (KELLNER, 2001) passa
a dominar e controlar todas as organizações da sociedade: cultural, econômica, social e
política.
A antiga tradição da cultura popular era sustentada nos atos cômicos e satíricos
festejados nos espaços públicos, na literatura oral, nos modos peculiares de existência e ainda
na noção de ciclo e enraizamento. Entretanto, com o advento da cultura da mídia, que
“coloniza” a própria cultura (KELLNER, 2001), as configurações dessas manifestações
tradicionais passam por mudanças significativas, mas nem por isso deixam de existir.
As discussões abordadas neste capítulo giram em torno da reflexão acerca das
práticas cotidianas tradicionais das culturas populares e do desenvolvimento viral da cultura
de massa. O objetivo é entender as relações que se estabelecem entre as manifestações da
cultura subalterna e os sistemas da cultura de massa, por meio do fenômeno que Luiz Beltrão
(1971) denominou como Folkcomunicação, e fazer a relação disso com a dinâmica de
formação de identidades.

3.1 Tradição e transformação na cultura popular

Apenas nas três últimas décadas, com exceção do trabalho precursor de Mikhail
Bakhtin (1965), surgiu uma preocupação científica sobre o tema da cultura popular. Segundo
Canclini (1995, p. 25), “poucos intelectuais e políticos foram admitindo a existência paralela
de culturas populares que constituíam ‘uma esfera pública plebeia’, informal, organizada por

meio de comunicações orais e visuais mais do que escritas”.
Os conceitos comumente utilizados de cultura popular são: a produção espontânea
de um povo na sua vivência cotidiana e nas expressões transmitidas pela oralidade; e a cultura
tradicional não oficial do povo comum localizado nas classes subalternas. Essas definições
são um tanto quanto descritivas e não levam em consideração os fenômenos que afetam a
produção dessa cultura. Segundo Bosi (1992), nessas perspectivas, cultura popular implica em
modos de viver.
[...] o alimento, o vestuário, a relação homem-mulher, a habitação, os hábitos
de limpeza, as práticas de cura, as relações de parentesco, a divisão de tarefas
durante a jornada e simultaneamente, as crenças, os cantos, as danças, os
jogos, a caça, a pesca, o fumo, a bebida, os provérbios, os modos de
cumprimentar, as palavras tabus, os eufemismos, o modo de olhar, o modo de
sentar, o modo de visitar, as romarias, as promessas, as festas de padroeiro, o
modo de criar galinhas e porcos, os modos de plantar feijão, milho e
mandioca, o conhecimento do tempo, o modo de rir e chorar, de agredir e
consolar [...] (BOSI, 1992, p. 324).

A cultura popular, na perspectiva descrita por Bosi, possui um tempo próprio.
Distinto da cultura erudita ou de massa, esse tempo é cíclico: “[...] o seu fundamento é o
retorno de situações e atos que a memória grupal reforça atribuindo-lhes valor. [...] a condição
material de sobrevivência das práticas populares é o seu enraizamento”. Conforme Bosi
(1987, p. 11), ciclo e enraizamento são processos que faltam, em geral, na cultura da mídia.
Kellner (2001, p. 54) adota o conceito de cultura da mídia para designar o sistema
de produção, distribuição e consumo de bens simbólicos. É a interconexão entre meios de
comunicação e cultura (popular e erudita). Seria um termo mais atual para se referir a cultura
de massa ou indústria cultural. Segundo o mesmo autor, essa expressão enfatiza que a “mídia
colonizou a cultura, que ela constitui o principal veículo de distribuição e disseminação da
cultura, que os meios de comunicação de massa suplantaram os modos anteriores de cultura
como o livro ou a palavra falada”.
Existe aí uma referência à quebra do “ciclo” e do “enraizamento”, da tradição oral
passada de pai para filho, pois os jovens das “gerações modernas” demonstram não terem
tempo ou interesse para os “costumes do passado”. Sendo assim, os festejos são celebrados a
partir de elementos e instrumentos tecnológicos, em vez de artesanais; os alimentos não têm
mais seu tempo de plantar e de colher, mas sim seu tempo de comprar, as tradicionais rodas de

conversa entre vizinhos no final do dia, características das cidades interioranas, são
substituídas pela reunião em torno do aparelho televisor, afinal ninguém quer perder o
próximo capítulo da novela.
A cultura veiculada pela mídia pode ser caracterizada, então, como uma força
dominante de socialização. Kellner (2001, p. 27) ressalta: “Suas imagens e celebridades
substituem a família, a escola e a Igreja como árbitros de gosto, valor e pensamento,
produzindo novos modelos de identificação e imagens vibrantes de estilo, moda e
comportamento”. Porém, Gonçalves (1998) afirma que esse domínio não é uma ação prática
sobre o indivíduo, mas simbólica, que ocorre sem a cognição do dominado.
A concepção de hegemonia por Gramsci (apud GRUPPI, 1978, p. 3) vai ao
encontro dessa afirmação, pois implica em “algo que opera não apenas sobre a estrutura
econômica e sobre a organização política da sociedade, mas também sobre o modo de pensar,
sobre as orientações ideológicas e inclusive sobre o modo de conhecer”. Ou seja, é algo que
atinge a identidade. Sobre isso Ferreira (1995, p. 58) afirma:
A identidade de um sujeito individual ou coletivo é o compasso, a bússola
que o orienta através da história. É por isso que qualquer projeto de
dominação utiliza-se do controle psicológico do submetido. A destruição da
identidade é o primeiro passo em qualquer tentativa de dominação: a
colonização da personalidade.

Nessa perspectiva, a resistência dos sujeitos individuais ou grupais pode ser
adquirida da seguinte forma: “quanto maior for seu suporte histórico, fortalecido nas suas
práticas cotidianas, [...] quanto mais forte for a identidade cultural existirá maior resistência,
portanto menor dependência.” (FERREIRA, 1995, p. 60). Do contrário, na ausência desses
elementos, a fragilidade dos indivíduos ou grupos fica exposta.
Percebe-se, contudo, que a estética da cultura subalterna vem se modificando. Ela
também adere às práticas modernas para afirmar sua identidade cultural e construir a
resistência, a diferença. Assim ocorre com o grupo em estudo. Canclini (1998) atesta: o termo
‘tradição’ não implica, necessariamente, uma recusa à mudança, da mesma forma que a
modernização não exige a extinção das tradições e, portanto, os grupos culturais populares
não precisam ficar aquém da modernidade.
Nessa perspectiva, Gonçalves (1998, p. 35) afirma: “As velhas formas culturais
não podem ser interpretadas como estruturas imobilizadas, mas sim, sujeitas a modiﬁcações”.

Destarte, a cultura popular não precisa ser vista em um sentido puro, nas tradições populares e
nem como mercadoria, pontuando a cultura midiática como algo alienante.
Em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François
Rabelais, Bakhtin (2008) argumenta que as manifestações da cultura popular daquela época
subdividiam-se em três categorias: as formas dos ritos e espetáculos; obras cômicas verbais de
diversas naturezas: orais e escritas; e diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e
grosseiro, como insultos, juramentos e gírias.
A primeira categoria trata dos festejos populares em praças públicas, feiras,
mercados e é a presença determinante do elemento cômico na vida do homem medieval, em
oposição ao tom sério e oficial das cerimônias religiosas da Igreja ou do Estado Feudal.
Bakhtin explica que:
Essas formas de ritos e espetáculos ofereciam uma visão do mundo, do
homem e das relações humanas totalmente diferente, deliberadamente nãooficial, exterior à Igreja e ao Estado; pareciam ter construído, ao lado do
mundo oficial, um segundo mundo e uma segunda vida aos quais os homens
da Idade Média pertenciam em maior ou menor proporção, e nos quais eles
viviam em ocasiões determinadas. Isso criava uma espécie de dualidade do
mundo. (BAKHTIN, 2008, p. 4)

Essa dualidade de mundo, a que o autor se refere, sugere não só a distinção entre
uma cultura superior e uma cultura inferior, mas também uma interconexão das duas. Bakhtin
ressalta que por mais que as culturas se mostrassem demarcadas, cada uma em seu nível de
pertencimento, havia momentos em que se integravam e se influenciavam reciprocamente, ou
seja, uma se apropriava, sutilmente, do simbolismo da outra. (BAKHTIN, 2008)
Ao evocar Bakhtin (2008), é possível perceber que as múltiplas manifestações da
cultura popular na Idade Média – dentre elas: as festas, tanto rurais como urbanas; o banquete,
comer e beber em abundância; as imagens exageradas e hipertrofiadas do corpo grotesco, por
exemplo, as máscaras e os bonecos com enormes bocas; o vocabulário, marcado pelas
obscenidades e grosserias, elementos não oficiais da linguagem, sendo própria do povo; os
jogos de cartas, esportivos e até mesmo os infantis; as adivinhações e as injúrias – ainda
podem ser encontradas nas práticas populares atuais, por vezes transmutadas ou
descaracterizadas dessa origem medieval.
Alguns costumes tradicionais como a Festa dos Caretas e a Queima do Judas,
celebrados na semana santa, o entrudo e o desfile de bonecos, festejados no carnaval de rua de

algumas cidades do interior do Brasil, são exemplos de práticas atuais que incorporam o
simbolismo de práticas antigas. Todavia, essas manifestações não devem ser vistas somente
como entretenimento popular, pois carregam em si o sentido caricato e satírico e, por vezes,
também a crítica ao sistema social.
Gonçalves (1998, p. 6-7) atesta que essas expressões são carregadas de críticas,
opiniões e desabafos. A autora argumenta: “Muitas das práticas culturais populares indicam
mesmo uma imitação subversiva, em que a paródia e o absurdo são a desforra dos dominados,
ou formas de resistência e criação de alternativas frente à dominação simbólica - festas dos
loucos, carnavais, etc.”.
Gramsci (1978, p. 185), ao abordar em seus estudos as práticas cotidianas
populares, criou o conceito de cultura subalterna, ou cultura das classes subalternas. Essas são
formas e concepções de vida, em processo de desenvolvimento, que vivem em contradição,
ou apenas se diferenciam, com a sociedade oficial. Nesse sentido,
[...] existe uma ‘moral do povo’ entendida como um determinado conjunto
(no tempo e no espaço) de máximas para a conduta prática e de costumes
que derivam delas ou que as produziram; moral esta que é estreitamente
ligada, tal como a superstição, às reais crenças religiosas: existem
imperativos que são muito mais fortes, tenazes e eficientes do que os da
moral ‘oficial’. Também nesta esfera deve-se distinguir diversos estratos: os
fossilizados, que refletem condições de vida passada e que são, portanto,
conservadores e reacionários; e os que são uma série de inovações,
frequentemente criadoras e progressistas, espontaneamente determinadas por
formas e condições de vida em processo de desenvolvimento e que estão em
contradição (ou são apenas diferentes) com a moral dos estratos dirigentes.

Nessa vertente, com o advento da cultura de massa, a tradição da cultura
subalterna pode passar por diversas transformações, mas não se torna indistinguível. No
entanto, as manifestações tradicionais, o ritmo próprio, as práticas cotidianas, os costumes e o
modo peculiar de existência, adaptados ao moderno, constituem características e são
caracterizadores da cultura das classes subalternas.
Para Hall (2009, p. 80), todos os indivíduos se originam e falam a partir de algum
lugar, “e nesse sentido até os mais ‘modernos’ carregam traços de uma ‘etnia’ [...] Como nos
relacionamentos paternos, as tradições nos moldam quando nos alimentam e sustentam, e
também quando nos forçam a romper com elas para que possamos sobreviver”. Percebe-se,
então, que as tradições culturais operam nos indivíduos, tanto no sentido de vinculação à

essência, quanto no sentido de renovação.
O teórico Luiz Beltrão, na década de 1960, lança um olhar diferenciado à temática
das culturas das classes subalternas e de suas manifestações folclóricas e atesta que essas
manifestações, na verdade, são veículos comunicacionais das mensagens de um contingente
que não possui acesso (como ator) aos media. Nessa perspectiva, os indivíduos das classes
subalternas não são meros objetos, ou passivos consumidores da cultura veiculada pela mídia.
Assim sendo, a próxima subseção aborda os meios de produção e disseminação das
expressões da cultura popular – a folkcomunicação.

3.2 Folkcomunicação: os veículos e agentes das culturas subalternas

As culturas das classes subalternas criaram espontaneamente um meio especial –
próprio e não menos eficaz – de se comunicarem; meio tradicional, mas com traços modernos,
que se atualiza e consegue coexistir com a modernidade, dando novo sentido a seus atributos
culturais. Esse sistema comunicacional popular, utilizado pelas camadas rurais ou urbanas
marginalizadas social, econômica e culturalmente, foi classificado por Luiz Beltrão como
Folkcomunicação.
Beltrão se tornou o primeiro doutor em Ciências da Comunicação no Brasil com a
defesa da tese, em 1967: Folkcomunicação: um estudo dos agentes de informação de fatos e
de expressão de ideias. Suas pesquisas voltavam-se principalmente, à importância da
comunicação na cultura popular, nos grupos subalternos rurais ou urbanos, nos “guetos”
marginalizados e também quanto ao modo de se fazer jornalismo.
De acordo com Hohlfeld (2001, p. 38), os estudos de Beltrão certificam que o
receptor das mensagens midiáticas não é um objeto “amorfo”. “A massa – ao contrário do que
pretenderam os céticos teóricos de Frankfurt, a partir do inconformado Dialética do
esclarecimento, de Horkheimer/Adorno – não é passiva, mas profundamente ativa”. Assim
sendo, Beltrão se preocupou em abordar os processos de comunicação da cultura popular sob
essa perspectiva.
Em sua tese, Beltrão (2001, p. 74) problematizou: “Como se informavam as
populações rudes e tardas do interior do nosso país? Por quais veículos manifestavam o seu

pensamento, a sua opinião? Que espécie de jornalismo atenderia à sua necessidade vital de
comunicação? Teria essa espécie de intercâmbio de informações algo em comum com o
jornalismo, que passei a classificar de ‘ortodoxo’?”. Após sua pesquisa ele se deparou com,
[...] agentes-comunicadores de fatos em indivíduos que se surpreenderiam se
lhes fosse dito que eram jornalistas. Encontraria a explosão da opinião
pública em palavras e atos aparentemente vazios ou inócuos de sentido
reivindicatório. Editorialistas vibrantes em iletrados e analfabetos. Editores
sagazes em pobres diabos sem tostão e sem empresa. (BELTRÃO, 1971, p.
11-12)

A Teoria da Folkcomunicação 70, portanto, se constitui dos agentes e veículos das
mensagens das culturas subalternas. Fenômeno que elas criaram, e ainda criam, para se
mostrarem existentes. É luta contra-hegemônica71, como apontam os Estudos Culturais, não
de superação, mas de reafirmação da identidade cultural. Melo (2008) atesta: “A
folkcomunicação, por ser a comunicação em nível popular, é uma estratégia contrahegemônica das classes subalternas se posicionarem no cenário globalizado”.
Nessa vertente, Beltrão (2001) enfatiza que as expressões dessas culturas
subjugadas são manobras essenciais para sua sobrevivência. Como também, protestos
implícitos, críticas mascaradas ao sistema que as “desprezam”. Todavia, as culturas populares
necessitavam adotar um disfarce ou aceitar a integração com outras culturas. O autor explica:
Naturalmente, essas formas de expressão se firmavam em costumes e
práticas vindas dos antepassados longínquos no tempo e no espaço.
Conservadas pela tradição oral e pelo admirável instinto de preservação das
70 A Folkcomunicação é um campo teórico consolidado pelo trabalho desenvolvido pela Rede Folkcom, pela
Revista Internacional de Folkcomunicação e pelos grupos de estudos em congressos (como o Intercom, Alaic,
Lusocom e o Congresso do Folclore Brasileiro), como também pelas faculdades de comunicação. Os
pesquisadores ainda buscam a legitimação da disciplina em alguns meios acadêmicos, em que não possui devido
reconhecimento como campo teórico, mas somente como fenômeno prático. Para tanto, várias obras de
relevância teórica vem sendo publicadas: o livro Folkcomunicação: a comunicação dos marginalizados (1980),
de Beltrão; A tese Notícia na literatura de cordel (1984) e o livro Sistemas de Comunicação Popular (1988), de
Joseph Luyten; o livro Folguedos e danças de Pernambuco (1989) a coletânea A fala e o gesto: ensaios de
folkcomunicação sobre narrativas populares (Org. 1996), o livro Folkcomunicação no contexto da massa
(2000), de Roberto Benjamim. A obra Folkcomunicação, um estudo dos agentes e dos meios de informação de
fatos e expressão de ideias, a editora PUCRS publica a tese completa de Beltrão (2001). Também é relevante
citar a antologia Mídia e Folclore: o estudo da Folkcomunicação segundo Luiz Beltrão, publicação da
Faculdades Maringá contendo ensaios (2001); a coletânea Folkcomunicação: teoria e metodologia, de Beltrão
publicada pela Editora Metodista, a antologia organizada por Sebastião Breguez, Folkcomunicação: resistência
cultural na sociedade globalizada (2004); a obra coletiva Folkcomunicação na arena global, organizado por
Cristina Schmidt (2006) e o livro Mídia e Cultura Popular: história, taxionomia e metodologia da
Folkcomunicação de José Marques de Melo (2008). Sobre a difusão dos estudos da Folkcomunicação ver:
ARAÚJO, W. ; BERARDO, R. Folkcomunicação: revisitando a trajetória dos estudos da disciplina científica. In:
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2011. Anais eletrônicos... Recife, 2011. CD-ROM.
71 O conceito de contra-hegemonia se refere à oposição da classe subalterna, à hegemonia de uma classe
dominante.

raças sujeitas ou desprezadas. Encobertas pelos disfarces necessários à sua
sobrevivência, pelo sincretismo que os seus portadores adotavam
defensivamente ao contato com outra cultura. Pertenciam agora, ao folclore,
que os senhores menosprezavam, atribuindo-lhe valor de circo romano. [...]
Quando, na verdade, tais desenfados são desabafos. Explosões e não
estratificações. Revestem-se de atualidade e não de memória. (BELTRÃO,
2001, p. 77)

Percebe-se que as manifestações folkcomunicacionais têm caráter crítico e
reivindicatório. No sentido de que existe outro mundo, além do oficial, com suas
necessidades, interesses e concepções do mundo distintas. A tradição é o fio condutor dessas
expressões, mas por trás dela há um significado maior: o posicionamento do sujeito como
produtor de sentido, como representante de si.
A folkcomunicação recebeu essa nomenclatura porque Beltrão (2001) percebeu
um vínculo estreito entre folclore e comunicação popular. Folkcomunicação é, portanto, “o
processo de procedimentos de intercâmbio de informações e manifestação de ideias, opiniões
e atitudes de massa, através de agentes e meios direta ou indiretamente ligados ao folclore.”
(BELTRÃO, 2001, p. 79). Para melhor entender esses processos se faz necessário conceituar
os dois termos que deram origem ao nome dessa teoria.
A palavra “folclore” foi criada em 1846, pelo pesquisador e antiquário inglês
William John Thoms, para denominar um campo de estudos até então identificado como
“antiguidades populares” ou “literatura popular”. Thoms escolheu duas palavras de origem
saxônica: “folk”, que significa povo, e “lore”, que significa saber; formando assim o “folklore”, ou a “sabedoria do povo”. (BENJAMIN, 2002)
Conforme Cascudo (1967), folclore é a tradição dos nossos pais e tudo aquilo que
se refere à preservação de um modo de ser de um povo, que percebemos na expressão da sua
religiosidade, na sua culinária, nas suas festas comemorativas etc. É o patrimônio tradicional
de uma nação.
Todos os países do mundo, raças, grupos humanos, famílias, classes
profissionais possuem um patrimônio de tradições que se transmite
oralmente e é defendido e conservado pelo costume. Esse patrimônio é
milenar e contemporâneo. Cresce com os conhecimentos diários desde que
se integram nos hábitos grupais, domésticos ou nacionais. Esse patrimônio é
o FOLCLORE. Folk, povo, nação, família, parentalha. Lore, instrução,
conhecimento na acepção da consciência individual do saber. (CASCUDO,
1967, p. 9)

O conceito de folclore e de manifestação folclórica – assim como o sentido de
cultura – foi modificado ao longo da história, de acordo com o desenvolvimento das
discussões teóricas e das linhas de pensamento. No Brasil, no início do século XX, os estudos

de folclore incidiam basicamente sobre a literatura oral, sobretudo a poesia popular, guiadas
por correntes filosóficas e científicas vigentes na Europa.
Em dezembro de 1995, estudiosos da cultura popular propuseram uma releitura da
Carta do Folclore de 1951, considerando a incorporação das contribuições de estudos das
Ciências Humanas, bem como a adoção de novas tecnologias, especialmente na comunicação,
e das transformações da sociedade brasileira. Durante o VIII Congresso Brasileiro do Folclore
os conceitos foram atualizados. Assim sendo, folclore [...]
é o conjunto de criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas
tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua
identidade social. Constituem-se fatores de identificação da manifestação
folclórica:
aceitação
coletiva,
tradicionalidade,
dinamicidade,
funcionalidade. (CARTA DO FOLCLORE apud BENJAMIN, 2002)

O conceito de folclore se confunde com o de cultura popular, entretanto, algumas
comunidades das classes subalternas não usam a palavra folclore como categoria para definir
suas manifestações tradicionais porque, segundo elas, existem estereótipos reducionistas que
tratam esse termo como um costume divertido e espetacular. (BELLO 2011)
Beltrão (2001) alerta para essa questão dizendo que a natureza encantadora e
mística do folclore faz com que o pesquisador muitas vezes se debruce apenas no significado
explícito e estratificado da mensagem. Escapa-lhe, portanto, a possibilidade de uma
interpretação mais rigorosa, que analise o sentido tácito da manifestação folclórica, que é
carregado de senso crítico.
A esse propósito, Gramsci (1978, p. 186-187) ressalta que o folclore não deve ser
tratado como algo “bizarro”, mas como uma concepção do mundo importante que deve ser
levada a sério. Conforme o autor, somente desse modo poderá emergir uma “nova cultura
entre as grandes massas populares, isto é, desaparecerá a separação entre cultura moderna e
cultura popular ou folclore”.
Voltando para o sentido do termo comunicação popular, depara-se com a chamada
“comunicação do povo”, feita “por ele”, “com ele”, “para ele” por meio de suas organizações
e movimentos emancipatórios. Esse tipo de expressão é uma “forma de luta” dos segmentos
excluídos da população em processo de mobilização, que visa transformar as “estruturas
opressivas” e “condições desumanas” de sobrevivência e suprir necessidades de participação
política. É o desejo do povo de se posicionar como sujeito. (PERUZZO, 2006)
A comunicação popular se dá, por exemplo, através da confecção de fanzines, de

jornais de bairro e escolares, da criação de rádios e TVs comunitárias e da formação de grupos
musicais e teatrais nas comunidades subalternas. Lembrando que, em geral, esse tipo de
expressão visa construir uma postura crítica e reivindicatória contra as estruturas de
dominação, mas que só pode se concretizar com a participação organizada da comunidade
subjugada. Sobre isso, Gruppi (1978, p. 68-69) argumenta:

[...] se as classes subalternas são dominadas por uma ideologia que as atinge
através de mil canais, sob a ação das classes dominantes, o fato é que as
necessidades efetivas, as reivindicações, inclusive relativamente
espontâneas, das classes subalternas impulsionam tais classes a ações, a lutas
e movimentos, a um comportamento mais geral que entra em contradição
com a concepção do mundo na qual elas foram educadas.

Tendo em vista o exposto, a folkcomunicação pode ser classificada como a prática
de um povo, de um grupo, ou de uma comunidade – que não se utiliza dos meios de
comunicação de massa, mas sim das manifestações folclóricas – transmitirem suas
mensagens, seus pensamentos, suas necessidades, seus descontentamentos e sua maneira de
viver. Beltrão (2001) afirma que as mensagens expressas por esses veículos e agentes da
cultura popular produzem efeitos positivos e persuasivos nos indivíduos, principalmente
naqueles que nunca tiveram acesso aos meios de comunicação de massa.

Olhadas com os olhos que não vêem cinema, soletradas pelos lábios de
quem jamais chegou à quarta-série primária, ouvidas pelos ouvidos moucos
às clarinadas saídas dos alto-falantes, sentidas pelos insensíveis às linhas e
nuances da arte dos salões e galerias - as mensagens transmitidas através
desses processos comunicativos singulares produzem efeitos os mais
decisivos no ânimo e no comportamento da massa apática às solicitações do
jornalismo ortodoxo [...] Quem testemunha, anualmente repetido na semana
que precede o dia de Finados, o espetáculo de multidões de romeiros
cortando as estradas nordestinas a pé para homenagear a memória do Padre
Cícero [...] não pode deixar de convencer-se da força persuasiva dessas
mensagens. (BELTRÃO, 2001, p. 79)

Os processos folkcomunicacionais podem ocorrer de diversas formas, por
exemplo, através das danças, festejos religiosos, ex-votos, artesanato, culinária, pinturas,
literatura oral, nos versos cantados por repentistas, nos folhetos de cordel ou mesmo na
música de instrumentos tradicionais. É através desses veículos e agentes que as camadas
populares [...]
organizam uma consciência comum, preservam experiências, encontram
educação, recreio e estímulo, dão expansão aos seus pendores artísticos e,

afinal, fazem presentes à sociedade oficial de suas aspirações e as suas
expectativas [...] Elemento de aproximação e coesão, o folclore serve de
tribuna, é um comício com que o povo se faz ouvir pelas classes superiores
[...] em manifestações que refletem o seu comportamento em face das
relações de produção vigentes na sociedade, como o registro e o comentário
dos fatos da vida cotidiana. (BELTRÃO, 1971, p. 47)

Hohlfeldt (2003, p. 1) interpreta este fenômeno da seguinte forma: o estudo dos
processos comunicacionais trabalhados pela cultura popular ou folclore como um modo de
expansão, socialização e conexão com outros sistemas de comunicação. Conforme o autor,
nesse movimento de interação, apropriação e expropriação frequentemente ocorrem
modificações das estruturas originais do complexo comunicacional.
Já o teórico Melo (2008) situa a folkcomunicação na fronteira entre o folclore e a
comunicação massiva. Nessa mesma linha de pensamento, Barbero (1989) enfatiza que não é
mais possível pensar o massivo como algo exterior ao popular. Dessa forma, vislumbrar a
cultura popular por meio da indústria de massa não significa, ao menos mecânica e
objetivamente (como aponta a Teoria Crítica), alienação e manipulação, mas sim novas
formas de existência.
Beltrão (2001, p. 80) atenta para o fato de que, como ocorre com a comunicação
coletiva em geral, a folkcomunicação também se especializa e “torna-se caracterizada de
acordo com os seus objetivos e efeitos combinados”. Nesse sentido, nem toda manifestação
folclórica deve ser considerada como jornalística. É necessário selecionar da variedade de
manifestações folclóricas, ou ligada ao folclore, as que tenham características e condições de
jornalismo.
O pesquisador Roberto Benjamin, ex-aluno de Beltrão que tem vasta produção
acadêmica sobre folkcomunicação, afirma que não foi possível, até hoje, estabelecer se seu
ex-professor, ao criar a Teoria da Folkcomunicação, inspirou-se em outros autores
estrangeiros [...]

ou teve originalmente a ideia de vislumbrar a comunicação nas
manifestações folclóricas. A bibliografia estrangeira citada por ele não
permite esclarecer o assunto. O fato é que há estudos sobre a comunicação
por meio de canais folk, no exterior, na década de 1960 e, portanto,
contemporâneos à obra de Luiz Beltrão. (BENJAMIN apud DUARTE;
BARROS, 2005, p. 1)

Em tese, nenhuma ideia é constituída autenticamente. Possivelmente, Beltrão se
inspirou em estudos e objetos que já estavam sendo pesquisados em outros países. Porém, o
importante é considerar a sistematização da Teoria da Folkcomunicação, o novo olhar que o
teórico empregou nas manifestações tradicionais populares.
Ao criar a teoria da folkcomunicação, Beltrão, todavia, buscou aporte nos estudos
norte-americanos desenvolvidos por Lazarfeld (1944) sobre o papel do líder de opinião e o
fluxo da comunicação a dois níveis. O agente comunicador folk, assim denominado pelo
autor, assume o papel de líder de opinião,
[...] personagem quase sempre do mesmo nível social e de franco convívio
com os que se deixavam influenciar, levando sobre eles uma vantagem:
estava mais sujeito aos meios de comunicação do que os seus liderados.
Conhecia o mundo – isto é, havia recebido e decodificado as mensagens dos
meios, transmitindo-as em segunda mão ao grupo com o qual se
identificava. (BELTRÃO, 2001, p. 67-68)

Contudo, Beltrão (2001) desenvolve uma abordagem mais sistemática sobre a
influência do líder de opinião nas culturas subalternas. O agente folk, além de traduzir ou
decodificar as mensagens produzidas pela mídia convencional, possui ligação, direta ou
indireta, com as manifestações folclóricas e consegue dialogar em dois níveis, tanto na
linguagem popular, quanto na linguagem massiva. Portanto, o processo se realiza de forma
bidirecional, ao contrário do modelo norte-americano, que sugere um processo linear.
O agente comunicador folk, além de possuir credibilidade na sua comunidade,
assume, sobretudo, um papel sociocultural. É possível considerá-lo como um mediador que
busca amenizar as reconversões realizadas pela cultura popular, que por vezes ocorrem de
maneira “penosa”. Beltrão enfatiza: “O líder de opinião tem essa capacidade: é um tradutor,
que não somente sabe encontrar palavras como argumentos que sensibilizam as formas prélógicas que [...] caracterizam o pensamento e ditam a conduta desses grupos sociais.”
(BELTRÃO, 2001, p. 70).
De acordo com Melo (2008, p. 29), Beltrão soube reconhecer nos agentes de
folkcomunicação um caráter nitidamente institucional, “semelhante àquele que Barbero
atribuiria mais tarde aos agentes educativos, religiosos ou políticos, nas sociedades urbanas
metropolitanas”. Amphilo (2011) certifica:

A Folkcomunicação parte dos pressupostos funcionalistas, com vistas ao
diálogo, ao desenvolvimento, à integração social, às transformações sociais e

à interrelação, principalmente, dos sistemas comunicacionais, formais e
informais, fazendo fluir a informação no espaço social, vencendo a
“incomunicação”. (AMPHILO, 2011, p. 6)

Nesse aspecto, Beltrão (1971, p. 150) identificou líderes de opinião nas figuras de
cantadores e violeiros, caixeiros viajantes, pagadores de promessas, motoristas de caminhões,
padres, poetas, repentistas, artesãos, cordelistas e confeiteiros, dentre outros, “que atuam
como jornalistas sem saberem, na maioria dos casos, da função social que desempenham”.
Além do processo folkcomunicacional, da atuação de agentes folkcomunicadores,
Beltrão e outros estudiosos do campo também buscaram compreender o processo no inverso,
ou seja, a apropriação da cultura popular pela mídia massiva, denominado Folkmídia.

3.2.1 Folkmídia: o processo no inverso

A cultura da mídia, como exposto no início do capítulo, se apropria de todos os
bens simbólicos, até das manifestações da cultura popular, para estilizar e comercializar
alguns de seus aspectos. Destarte, a folkmídia pode ser caracterizada como o processo inverso
do fenômeno folkcomunicacional, pois é a apropriação da cultura popular pelos meios de
comunicação de massa. Como destaca Luyten (2001) é um campo de estudos da comunicação
que se propõe a investigar a presença de elementos da cultura popular nos meios de
comunicação de massa e analisar a maneira como são apropriados.
No pensamento de Morin (1975), a cultura de massas se apropria até do que é
contra o sistema, pois ela transforma tudo em produto. Daí uma explicação ao processo
folkmidiático; mesmo que as classes subalternas trabalhem com projetos de resistência
cultural, o capitalismo utilizará das suas manifestações comercialmente. Para Ferreira (1995,
p. 24) “as atividades culturais das culturas subalternas passam a ter um novo significado, na
medida em que seus produtos assumem a qualidade de mercadoria”.
Conforme Schmidt (2008, p. 3-4), “na sociedade capitalista e globalizada as
manifestações vão pouco a pouco se coisificando [...] os agentes dessa produção se inserem na
dinâmica dessa sociedade [...] a cultura popular adquire valor de troca”. Nesse aspecto, o
popular não é mais monopólio dos setores populares.

Portanto, no contexto industrializado, a cultura popular também adéqua suas
manifestações de modo a se tornar produtos comercializáveis. É preciso levar em
consideração que, em alguns casos, somente dessa forma a manifestação folclórica consegue
ser mantida. Segundo Arguedas (apud BARBERO, 1989, p. 97 e 98),

Já não é necessário que cada festejador tenha que buscar flores na montanha,
nem se encarregar pessoalmente da fabricação de instrumentos musicais.
Tudo se encontra agora no mercado. As danças indígenas características do
vale se bailam acompanhadas de modernas orquestras integradas por
músicos profissionais, que compõem novas melodias para essas danças.

Nessa perspectiva, as festas tradicionais, comidas típicas, saberes do povo se
mesclam aos sistemas de massa, quando não são esquecidos ou substituídos. Esse processo é
visível, por exemplo, na festa mais popular do Brasil: o carnaval. No carnaval de rua
tradicional o samba, as marchinhas e as matinês embalavam os foliões e brincadeiras como o
entrudo72 animavam a festa. Atualmente, o ritmo predominante da folia é o axé, seguido da
música eletrônica e do “forró elétrico”. Além disso, são blocos estilizados, micaretas e trios
elétricos que chamam a atenção do público.
Como afirma Ferreira (1995, p. 25),
Na economia globalizada, a produção das classes subalternas é incorporada
ao mercado sob uma nova modalidade, a qual vem intervindo no processo de
criação do artista popular, na relação do artesão com seus materiais nas suas
formas de produção, na sua criatividade e nos seus rendimentos, enfim, na
sua cotidianidade.

Em outro núcleo de fundamentação teórica, Santos (2008, p. 6) ressalta que a
hibridização interessa tanto aos setores hegemônicos quanto aos populares, “que querem
apropriar-se dos benefícios da modernidade”. Mas ela pondera que as reconversões que
realizam as culturas subalternas, em relação à cultura massiva, “não se dão de forma natural
ou espontânea, representa em muitos casos uma experiência penosa e difícil para as culturas
populares”.
Os processos folkmidiáticos representam, portanto, as análises dos fluxos
bidirecionais da folkcomunicação, as imbricações, apropriações, hibridismos, interconexões e
negociações da mídia massiva com a cultura popular. Elas convivem, às vezes, de forma
72 Costume de se brincar no período do carnaval introduzido no Brasil pelos portugueses, que engloba vários

tipos de diversões e se modificam de acordo com o local e com os grupos sociais envolvidos.

“amigável”, em outros casos, de maneira conflituosa, mas de todo modo, constroem novos
contextos, sentidos e novas possibilidades de vislumbrar o campo de conhecimento da cultura
e da comunicação.
A partir dos conceitos e abordagens expostos nos capítulos anteriores, será feita na
subseção seguinte a tentativa de estabelecer relações dos aspectos que caracterizam e
legitimam a folkcomunicação e a formação das identidades culturais coletivas.

3.3 Folkcomunicação e produção de identidades de resistência

Após realizar a revisão bibliográfica dos conceitos relevantes para o embasamento
da pesquisa, faz-se necessário realizar um recorte teórico. Nesse trabalho, portanto, optou-se
por adotar o conceito de cultura da classe subalterna (Gramsci, 1978) para designar as práticas
tradicionais e as manifestações coletivas não institucionais, presentes no objeto em estudo,
bem como Folkcomunicação (Beltrão, 2001) para se referir ao seu posicionamento
reivindicatório. Isso porque acredita-se que tais fundamentações teóricas poderão nortear a
análise do objeto.
Ainda pretende-se trabalhar nas análises com a perspectiva não-essencialista de
identidade, àquela que possui caráter fluído, múltiplo, híbrido e não fixo. A finalidade geral é
identificar, no caso em estudo, formação identitária híbrida e coletiva. Para Mendonça (1999,
p. 142), as identidades coletivas “se constroem mediante relações que se estabelecem entre o
indivíduo e o grupo e entre este e a sociedade, tendo em vista as formas culturalmente
suportadas e estáveis de atribuir sentidos às práticas sociais”.
Durante as análises, é preciso investigar, portanto, as relações que se estabelecem
entre os integrantes tocadores e o grupo Tambores do Tocantins e entre este e a sociedade. A
sociedade aqui se configura como o Outro. Afinal, a identidade, individual ou coletiva,
somente se constitui a partir da alteridade e depende da relação de diferença estabelecida e das
identificações.
O que existe, por exemplo, de diferente na representação da catira feita pelo grupo
Tambores do Tocantins, em relação à representação73 deste mesmo ritmo em um grupo de

73 A representação aqui é abordada como a apresentação de uma imagem, objeto ou fato por meio da

cultura tradicional é que constitui a sua identidade. E atrelada a isso, a característica singular
do grupo que promove a identificação de seus participantes.
Silva (2005, p. 2) certifica que a percepção de identidade se configura nessa
relação de dependência com a diferença e perpassa pela afirmação do que eu sou e pela
negação do que eu não sou, ou seja, decorre da oposição, das fronteiras entre o incluído e o
excluído. No estudo de caso em questão, ser um grupo de ritmos tradicionais que toca
tambores, significa afirmar, genericamente, não ser um grupo de ritmos clássicos que toca
violinos.
A identidade e a diferença, na perspectiva de Silva (2005, p. 2), pretendem ser
ativamente produzidas, pois elas não pertencem a um mundo “natural ou transcendental”.
Pelo contrário, fazem parte de universos culturais e sociais, fabricadas pelos sujeitos a partir
de suas relações com esses universos. Isso significa, conforme o mesmo autor, que sua
conceituação - discursiva e linguística - “está sujeita a vetores de força, a relações de poder.
Elas

não

são

simplesmente

definidas;

elas

são

impostas.

Elas

não

convivem

harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são disputadas.” (SILVA
2005, p. 2).
A constituição da identidade se dá, nesse sentido, “em referência a múltiplos
contextos, nas relações sociais e nas representações sociais fornecidas pelo mundo
simbólico”, dessa forma, perpassa pelo reconhecimento (MENDONÇA, 1999, 136). Os
indivíduos estão sempre em busca de lugares e situações em que se reconheçam e sejam
também reconhecidos. Pois, segundo Ferreira (1995), ter uma identidade é uma necessidade
do homem.
Com o surgimento da cultura de massa entre as culturas popular e erudita, a
tradição se transforma, identidades híbridas são constituídas e a cultura subalterna se
configura também como produção contra-hegemônica. Silva (2005, p. 4) coloca que a
“identidade hegemônica é permanentemente assombrada pelo seu Outro, sem cuja existência
ela não faria sentido.” Esse Outro é, pois, a afirmação da “diferença” perante a identidade.
Ao se apropriar da cultura das classes subalternas, a cultura de massa transmite
uma representação dessa cultura (processo folkmidiático), assim acontece quando as
manifestações populares se apropriam da cultura de massa (processo folkcomunicacional).
apropriação.

Dessa forma, os núcleos culturais fazem uso de suas forças variantes e seus sistemas de
símbolos, por meio da hibridização, para se posicionarem na sociedade.
Como comprova a Teoria da Folkcomunicação, agentes voltados direta ou
indiretamente ao folclore, criam formas de expressão, bem como a transmitem e valorizam os
costumes e as manifestações tradicionais da cultura subalterna. Nesse sentido, os agentes
folkcomunicadores, assim como os meios de comunicação de massa, produzem
representações e, consequentemente, novas categorias de identificação.
Conforme Mendonça (2001, p. 3), as expressões da cultura subalterna, concebidas
aqui como objetos de folkcomunicação, “têm demonstrado uma grande criatividade ao
subsistir em convivência com elementos culturais não tradicionais (especialmente aqueles
veiculados pelos meios de comunicação de massa), uma capacidade de integrar grupos e de
conservar a memória coletiva”.
Os “poetas do povo”, por exemplo, utilizam os folhetos em cordel como veículo
para manifestarem suas opiniões, retratarem seu cotidiano, etc. Atualmente existe a
disseminação dessa manifestação popular pela internet, especialmente em blogs. Essa é uma
medida da tradição cultural se resignificar para sobreviver, incorporando novos sentidos,
embora guarde traços de suas “raízes” e do seu lugar original de fala, pois os veículos
mudaram, mas o vocabulário simples e o estilo de linguagem em rima não.
A cultura de massa geralmente retrata as identidades culturais e estilos de gosto
relacionados à “elite” e às classes dominantes, já a classe subalterna é representada nos meios
de comunicação de massa por meio de estereótipos. Com isso, supõe-se que o processo de
produção de identidades das camadas subalternas, a forma de serem representadas na sua conaturalidade e de subverterem os sistemas dominantes, se dá, principalmente, através da
folkcomunicação.
Nessa

perspectiva,

as

manifestações

folkcomunicacionais

são

também

constituições de grupos identitários. Os indivíduos participam, por exemplo, da festa religiosa
Roda de São Gonçalo 74 porque se identificam com alguma característica peculiar de tal
manifestação e porque depositam nela algum sentido. Do mesmo modo, o grupo Tambores do
Tocantins possui elementos de identificação e reconhecimento que vincula os participantes.
Acredita-se que o caráter folkcomunicacional do caso em estudo contribui para a
74 Ver TESKE Wolfgang. A Roda de São Gonçalo no Quilombo da Lagoa da Pedra em Arraias TO: um estudo
de caso Folkcomunicacional. Goiânia: Kelps, 2008.

formação de uma identidade de resistência. Pressupõe-se que o grupo Tambores do Tocantins
se posiciona a fim de subverter os efeitos dominantes das identidades legitimadoras. Sua força
está na tradição, mas sem esquecer que, por se constituir através da cultura, a identidade de
resistência também é mutável: pode se tornar uma identidade de projeto, voltar à formação
contra-hegemônica, bem como, sofrer influências das instituições sociais dominantes. Daí a
característica híbrida do objeto.
Concluída a fase descritiva e bibliográfica da pesquisa, faz se necessário expor
agora os caminhos escolhidos e os critérios pré-estabelecidos para o desenvolvimento do
trabalho. Assim sendo, o capítulo seguinte aborda uma detalhada descrição dos percursos
metodológicos e os métodos de análise que se mostraram adequados para a realização desse
estudo.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os critérios utilizados para o desenvolvimento de qualquer pesquisa, desde a
escolha do tema, os métodos de análise até a mensuração dos resultados, são de extrema
relevância para que o trabalho seja concluído com qualidade. Portanto, seguem abaixo os
caminhos metodológicos deste estudo.
Inicialmente é preciso compreender como se deu a escolha do objeto de estudo. O
primeiro contato com o grupo Tambores do Tocantins ocorreu em maio de 2007, ao prestigiar
uma apresentação deles durante o Seminário de Comunicação, Cultura e Cidadania que ocorre
todos os anos em Natividade do Tocantins. Até então, apenas por admiração do trabalho
artístico. Somente em 2010 o grupo é visto como um objeto de estudo científico. Ocorreu que,
ingressante em um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Tocantins, a pesquisadora
decide escrever um artigo para participar de um congresso científico. Daí nasce a ideia de
estudar o grupo como fenômeno folkcomunicacional.
O então artigo75 ficou bastante limitado, por conta do tempo e da própria estrutura
do trabalho. No entanto, surge a oportunidade e o desejo de continuar estudando o grupo
Tambores do Tocantins, porém de forma mais ampla, na pesquisa do Mestrado. Assim sendo,
o eixo norteador desse estudo é a apropriação de ritmos tradicionais tocantinenses pelo projeto
de música percussiva Tambores do Tocantins. O corpus empírico são os ritmos tradicionais do
Estado trabalhados pelo grupo – sússia, catira, tambor, congo e roda.
A escolha desse objeto foi motivada por esses ritmos serem referência nas
manifestações tradicionais do Tocantins e por serem destaques no trabalho do Tambores.
Também pela relevância em se produzir material científico sobre a temática. Documentar
essas expressões culturais seria uma forma de também contribuir na valorização e divulgação
da cultura tradicional tocantinense.
De acordo com Silva e Menezes (2001, p. 79), a pesquisa é fundamentada e
metodologicamente construída objetivando a resolução ou o esclarecimento de um problema,
que é o alvo, o ponto principal que dá início e concretiza a pesquisa. Para o desdobramento
deste trabalho, o eixo da discussão é: Como o Tambores do Tocantins se apropria de ritmos
75 Ver ARAÚJO, Wendy Almeida. Tambores do Tocantins: tradições e saberes musicais através da
Folkcomunicação. In: XII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste, 2010. Anais
eletrônicos... Goiânia, 2010. CD-ROM.

tradicionais de outras manifestações culturais para criar sua identidade de grupo? Como eles
se identificam?
Como o problema é uma questão que necessita de uma solução ou proposição, as
hipóteses desse estudo eram que os componentes do grupo Tambores do Tocantins
desenvolvem, a partir de um estilo tradicional, mas incorporando elementos da cultura de
massa, suas próprias formas e estilos de expressão cultural; adquirem uma postura positiva em
relação aos ritmos e crítica em relação à música. Supõe-se também que o grupo é um
fenômeno folkcomunicacional e produz identidades de resistências.
Definido o problema e as hipóteses do estudo, é importante determinar agora
quais os objetivos a serem alcançados. A finalidade geral da pesquisa é entender a dinâmica
de formação de identidade do grupo na medida em que os ritmos tradicionais são apropriados
pelo Tambores do Tocantins. Esse é o estudo de um objeto reconstruído em um projeto de
valorização da cultura tradicional, destacando o que ele oferece e como seus conteúdos são
representados e trabalhados. Para que tal fim seja alcançado, propõe-se especificamente:


Identificar qual a proposta do grupo Tambores do Tocantins e como os ritmos são
trabalhados e resignificados;



Verificar o que existe de tradicional e o que foi incorporado da cultura de massa pelo
grupo;



Perceber quais os elementos singularizantes e de pertencimento que vincula os
participantes, ou seja, como eles se identificam;



Compreender as relações entre cultura, cultura subalterna, cultura de massa e
identidade e a importância dos agentes folk na manutenção das manifestações
tradicionais;



Compreender como se formam as identidades coletivas;



Verificar se os grupos tradicionais se reconhecem na representação do Tambores do
Tocantins.



Identificar o que existe de diferente entre os grupos tradicionais e o Tambores do
Tocantins.
Buscando ir ao encontro dos objetivos traçados, a presente pesquisa, de

abordagem qualitativa, foi conduzida através de três etapas:
A primeira é a documentação indireta: pesquisa/levantamento de dados e de

fontes; leitura, seleção e análise de textos e/ou documentos correntes disponibilizados em
bases especializadas e na web, relevantes aos interesses do estudo. Essa ação consistiu-se em
pesquisa bibliográfica sobre as relações entre cultura popular, cultura de massa e construção
de identidades culturais e a influência dos agentes folk na valorização e divulgação das
manifestações tradicionais.
Após a fundamentação teórica, a segunda etapa consistiu-se em identificar quais
as propostas, características e história do grupo Tambores do Tocantins e de que forma se dá o
trabalho do grupo com os ritmos tradicionais. A técnica utilizada nessa fase foi a
documentação

direta:

pesquisa

exploratória,

descritiva,

observação

participante

e

documentação oral.
Segundo Neto (1994), a aproximação dos pesquisadores com as comunidades
envolvidas no estudo, uma das características da pesquisa qualitativa, se dá com o trabalho de
campo “que se apresenta como uma possibilidade não só de aproximação daquilo que
desejamos conhecer e estudar, mas também de criar conhecimento novo, partindo-se da
realidade em estudo”. Assim sendo, a coleta de dados ocorreu através da pesquisa de campo,
por meio da observação participante e o instrumento de coleta foi a entrevista semiestruturada e de profundidade.

A grande vantagem da observação participante é que criamos um texto no
seu contexto, na sua espontaneidade. Outras vezes a nossa presença corre o
risco de vulnerar a espontaneidade, de que digam aquilo que queremos ouvir.
A observação participante permite não forçar os dados, permite entender
melhor a cultura através da convivência consciente, facilita, portanto, o
acesso a informação restringida. O investigador é o principal instrumento de
recolha, ele mira e observa com categorias prévias (teorias acadêmicas,
conceitos, preconceitos, etc.), mas também com imaginação e criatividade.
(PEREIRO, 2007, p. 15)

O processo de observação participante do caso em estudo se deu a nível
intermediário, buscando compreender melhor a sua realidade, através da convivência. Houve
certo distanciamento, não se aprendeu a tocar tambor, mas foi possível apreender, com as
relações estabelecidas, como se constituem os vínculos dessa coletividade.
Para o recrutamento dos sujeitos da pesquisa, utilizou-se a técnica metodológica
snowball, também chamada snowball sampling. Esta técnica é conhecida no Brasil como
“amostragem em bola de neve” ou como “cadeia de informantes” (PENROD et al., 2003).

Segundo Goodman (1961), nessa técnica os primeiros participantes contatados na aplicação
da pesquisa são as “sementes”. Esses indivíduos indicam outras pessoas de seu conhecimento
para que também participem da amostra e assim sucessivamente, até que seja alcançado o
objetivo proposto – o “ponto de saturação”.
O “ponto de saturação” é atingido quando os novos entrevistados passam a repetir
os conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores ou as indicações passam a ser redundantes.
Nesse aspecto, a snowball é uma técnica de amostragem que utiliza cadeias de referência,
uma espécie de rede. E para que se tenha uma amostra considerável, deve-se selecionar um
número inicial de pessoas que, preferencialmente, devem exercer certa liderança no espaço a
ser estudado.
Nesse sentido, foi feito o contato com os líderes do Tambores do Tocantins – o
coordenador do grupo Marcio Bello do Santos e o monitor do projeto no Centro das Crianças
Drª Heloisa Lotufo Manzano, Aldo Barbosa – a fim de construir a cadeia de informantes e
selecionar as amostras. Criou-se ainda um calendário de visitas, coerente com as datas de
oficinas e apresentações previstas no calendário do grupo. Os roteiros das entrevistas76
também foram elaborados nessa etapa. Pode-se, com isso, colher informações in loco, realizar
a documentação direta, através de fotos, entrevistas de áudio e vídeo e o relato da própria
convivência e experiência, através de diário de campo.
A coleta de dados se deu entre os anos de 2011 e 2013 nas oficinas de percussão
realizadas no Centro das Crianças Drª Heloisa Lotufo Manzano e no Espaço Cultural
Tambores do Tocantins, em Porto Nacional. Também foram colhidos alguns dados durante as
apresentações da banda Tambores do Tocantins, como por exemplo, na Feira de Folclore,
Comidas Típicas e Artesanato de Tocantins (Fecoarte) e no evento Noite Brasil Noruega.
Nesse período, estabeleceu-se uma relação de confiabilidade entre pesquisadora e grupo.
O material utilizado para a coleta de dados foi uma filmadora digital, uma
máquina fotográfica digital, um celular com gravador, blocos de anotações, um notebook e
canetas. Como a pesquisa não possui patrocinador, o ônus de todas as despesas é da
pesquisadora, por meio da bolsa concedida pelo Programa de Demanda Social da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O grupo facilitou o
trabalho de documentação direta cedendo algumas fotos, textos e vídeos que tinham em
arquivo.
76 Os roteiros de entrevistas podem ser conferidos nos apêndices, ao final do trabalho.

Quanto ao design de investigação da pesquisa, optou-se por utilizar o estudo de
caso. De acordo com Merriam (1998), quem escolhe o estudo de caso qualitativo como sua
estratégia de indagação é porque está mais interessado no “insight”, na descoberta e na
interpretação do que em testar hipóteses. Desse modo, o estudo de caso qualitativo tem como
característica o fato de ser particularista, descritivo e heurístico.
Patton (2002) acredita que o estudo de caso é visto como uma estratégia de
investigação e por isso acaba sendo mais do que uma escolha metodológica. Em Merriam
(1998) e Yin (apud FINO, 2003) o caso é um fenômeno que ocorre dentro de um contexto
intrinsecamente delimitado. Stake (2000) atesta, afirmando que os casos devem ser holísticos
e sensíveis ao contexto e, para tal, precisam ser “específicos, peculiares e limitados”. O grupo
Tambores do Tocantins possui essas características.
Conforme Patton (2002), o propósito das entrevistas no estudo de caso é entrar na
perspectiva de outra pessoa e conseguir extrair o que não é observável: sentimentos,
pensamentos, perspectivas e intenções. A busca do não observável nos participantes do grupo
Tambores do Tocantins é, pois, uma fonte importante deste estudo. A entrevista semiestruturada é orientada por uma lista de assuntos a serem abordados sem que o entrevistador
tenha que ficar preso a isso ou condicionado a que as perguntas se sucedam em uma ordem
rigidamente pré-determinada. Assim, elas configuram conversações, onde o fluxo de
perguntas é flexível.
Assim sendo, além das entrevistas semi-estruturadas realizadas com o músico
Marcio Bello dos Santos, foram realizadas entrevistas com 15 integrantes do grupo; crianças e
jovens com a faixa etária entre 12 e 25 anos. Apesar de terem sido realizadas algumas
entrevistas com iniciantes, optou-se por entrevistar integrantes que estão participando há mais
tempo, pois esses poderiam melhor contribuir para os propósitos da pesquisa.
As entrevistas com os integrantes foram realizadas durante as oficinas de
percussão no Centro das Crianças Drª. Heloisa Lotufo Manzano e apresentações da banda
Tambores do Tocantins, “porque acredita-se que a experiência que está sendo vivenciada
naquele momento fica mais evidente, sendo, portanto, mais disponível para a interpretação do
pesquisador [...]”. (MENDONÇA, 1999, p. 203)
Os entrevistados foram convidados a falar sobre diversos temas que surgiram a
partir das fundamentações teóricas do estudo, como por exemplo, o processo de participação

em um grupo de ritmos tradicionais do Estado, a definição do grupo, as diferenciações entre
as músicas do Tambores do Tocantins e de outros grupos, os laços de integração etc. A partir
das entrevistas-piloto, realizadas em 2011 e 2012, outras indagações surgiram e novos temas
foram inseridos ao roteiro de perguntas final, que foi utilizado em 2013.
Como o último objetivo do estudo é verificar se os grupos mais tradicionais de
sússia, catira, tambor, congo e roda se reconhecem na representação feita pelo Tambores do
Tocantins, foram realizadas entrevistas temáticas também com os três líderes desses grupos:
mestre Belarmino Rumão, do grupo Catireiros de Natividade; Sr. Severino da Silva
Guimarães, do grupo Congo Morro de São João, de Santa Rosa do Tocantins; e Sr. Jacson
Tulio de Oliveira Negre, do grupo Roda, Suça e Tambor de Monte do Carmo.
Após a pesquisa de campo e a coleta de dados, o primeiro passo para realizar a
análise foi descrever o objeto a ser estudado, em seguida, transcrever as entrevistas para,
posteriormente, fazer a atividade analítica de fato. A transcrição das entrevistas se deu
seguindo as três fases propostas por Montenegro (1992, p.15): realização da reprodução como
foi gravado, “conferência de fidelidade” observando as normas ortográficas e adaptação do
texto à leitura, ou “copidesque”.
Nessa etapa foi necessário fazer uma escolha metodológica articulada a uma
perspectiva que sustente a leitura do problema em questão. A análise de conteúdo mostrou-se
pertinente para o desenvolvimento da análise do objeto, pois busca-se desvendar os
significados explícitos ou latentes de um texto. De acordo com Bauer (2002, p. 195), existem
dois tipos de textos: textos que são construídos no processo de pesquisa, “tais como
transcrições de entrevista e protocolos de observação; e textos que já foram produzidos para
outras finalidades quaisquer, como jornais ou memorandos de corporações”. No caso em
estudo trabalha-se com textos constituídos durante a coleta de dados, na pesquisa de campo.
Conforme Herscovitz (2007), a Análise de Conteúdo (AC) pode ser utilizada para
avaliar características da produção de indivíduos, grupos e organizações. É um método que
pode ser empregado em estudos exploratórios, descritivos ou explanatórios. “Os
pesquisadores [...] são como detetives em busca de pistas que desvendem os significados
aparentes e/ou implícitos dos signos e das narrativas jornalísticas, expondo tendências,
conflitos, interesses, ambigüidades ou ideologias” (HERSCOVITZ, 2007, p. 127). Os
objetivos desse estudo envolvem tais perspectivas: expor as tendências, os interesses e
ambiguidades do grupo Tambores do Tocantins.

Considerando o método adotado, a interpretação do objeto se deu à luz das
seguintes categorias de análise: histórico do grupo, perfil da manifestação, mensagens do
projeto, relações entre passado e presente, entre identidade e diferença, bem como, os
atributos para a valorização e divulgação dos ritmos tradicionais; realizando cruzamentos e
comparações com os referenciais teóricos. A AC interpreta o texto apenas à luz do referencial
de codificação, que constitui uma seleção teórica que incorpora o objetivo da pesquisa.
(BAUER 2002)
Por fim, a terceira e última etapa se configura no momento mais importante da
pesquisa, instante em que o pesquisador vai, de fato, “entrar” no objeto: interpretar. Nesse
caso buscou-se uma convergência de relatos sobre um mesmo acontecimento. Foi preciso
atentar para o corriqueiro e estranhar o que aparentemente estava dado. No movimento de
desconstruir e reconstruir os ritmos musicais tradicionais tocantinenses no grupo Tambores do
Tocantins envolve também a carga cognitiva, a percepção de mundo e o lugar de fala da
pesquisadora. Pois, uma vez codificadas as informações contidas em um texto, cria-se um
novo texto.
Buscou-se compreender, no discurso dos participantes tocadores, as características
singulares do grupo; a sua música; a construção dos seus instrumentos; os laços de integração,
participação e identificação entre eles; as características dos grupos tradicionais; e as
semelhanças e diferenças entre o Tambores do Tocantins e os grupos tradicionais. Com isso,
foi possível chegar ao objetivo principal: entender a dinâmica de formação da identidade, na
medida em que o grupo se apropria dos ritmos tradicionais tocantinenses.
Ao se trabalhar com rigor e sistematização foi possível comparar, confrontar
dados e provas, fazer inferências teóricas, a fim de confirmar ou rejeitar a hipótese do estudo.
O capítulo seguinte trata-se, portanto, das análises, comparações, interpretações e, por fim,
dos resultados dessa pesquisa.

5 A IDENTIDADE CULTURAL DO GRUPO TAMBORES DO
TOCANTINS

Conhecer, descrever, analisar e interpretar um grupo como o Tambores do
Tocantins é, concomitantemente, um modo de compreender o caminho da transformação
cultural: desde a origem, a essência, a raiz, até os processos de apropriação e hibridização e a
constante atualização, em consequência das mudanças da sociedade. A cultura se constitui
mutável e cíclica, e o grupo sociocultural Tambores do Tocantins, de certo modo, também se
desenvolve dessa forma.
Como o terreno cultural contemporâneo é completamente heterogêneo, é nesse
espaço que as culturas subalternas buscam valorizar suas tradições, reafirmar suas
identidades, se apropriar das inovações midiáticas, se reconfigurar, conviver e, de certo modo,
resistir ao poder hegemônico. Coutinho (2002) pondera que a transmissão de formas culturais
através do tempo não se dá simplesmente por reprodução mecânica e objetiva, mas sim
através de uma reconstrução, ou mesmo resignificação 77. Desse modo, envolve a
subjetividade do indivíduo que está atuante nesse processo.

Se a ideologia conservadora opera no sentido de naturalizar a cultura, de
esvaziá-la de sua história, o pensamento revolucionário não pode deixar de
se orientar pela consideração de que a tradição, longe de ser um objeto
natural ou uma revelação divina, é a objetivação da ação humana. E de que a
transmissão no tempo das formas culturais não se realiza como mera
reprodução mecânica, objetiva, e sim como um processo de reconstrução no
qual a cultura é afetada e redefinida pelo esforço do sujeito. (COUTINHO,
2002, p. 21)

No movimento de reconstruir ou resignificar os ritmos musicais tradicionais
tocantinenses, e com isso, valorizar e divulgar essa cultura, Bello envolve também sua carga
de conhecimento e percepção de mundo. Pode-se comparar seu trabalho ao de um artista
restaurador: na tentativa de recuperar uma obra de arte desgastada pelo tempo ele retoma
cuidadosamente o caminho já existente, mas ainda assim, deixa nuances de sua subjetividade.

77 Esse termo é compreendido aqui como uma forma de dar novo sentido às práticas culturais, incorporando
novas possibilidades.

A história do projeto musical Tambores do Tocantins confunde-se com a história
de vida do seu criador. Márcio Bello dos Santos nasceu no Mato Grosso do Sul, formou-se em
Serviço Social, e atualmente é acadêmico do curso de Música da Universidade de Brasília
(UNB). Músico tradicional, aprendeu com o avô, que era folião baiano, a gostar de catira,
roda e outros ritmos tradicionais.
Bello (2011) se familiarizou com algumas das manifestações das culturas
populares após chegar no Tocantins, em 1990. Nesse Estado, ele teve a oportunidade de se
encontrar com suas raízes. O músico afirma: “Aqui no Tocantins eu me encontrei, encontrei
com a cultura do meu avô, com as minhas raízes. Tudo o que ele me contava comecei a
vivenciar pessoalmente e fui me envolvendo com isso até que surgiu o Tambores”. Essa
colocação remete a um sentimento de pertencimento e reconhecimento, bem como de
identificação: “minhas raízes”, “a cultura do meu avô” 78.
O esforço de Bello, bem como a própria concretização do Tambores do Tocantins
são exemplos da ponderação de Coutinho (2002). Tendo em vista que “a cultura é afetada e
redefinida pelo esforço do sujeito”, mas não esvaziada de sua história. Bidney, em De Cicco
(1979, p. 3), explica tal complexidade do processo cultural afirmando que “a cultura humana é
histórica porque envolve a mudança tanto quanto a continuidade, a criação da novidade
juntamente com a conservação da tradição”. Consiste, nesse sentido, em um referencial e a
partir dele é possível vislumbrar novas possibilidades e dinâmicas.
Daí a importância de não se tratar a cultura de modo conservador, mas também
não “expurgá-la” de sua essência. Bidney enfatiza: “Assim como o homem que perde a
memória torna-se uma pessoa diferente por não poder relacionar o presente com sua
experiência anterior, assim também uma cultura que perde a noção de seu passado passa a ser
como uma nova cultura.” (apud DE CICCO, 1979, p. 19).
Na mesma perspectiva de Bidney, Bello (2011) compreende que a cultura
tradicional não pode ser encaixotada, mas deve ser valorizada e divulgada, pois, “foram as
culturas tradicionais que originaram tudo. O que a gente tem de contemporâneo veio dos
sambas de roda, dos blocos e cultos afros, das nevadas rítmicas dos orixás, ou seja, das raízes

78 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2011. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 2 de ago. 2011.

musicais brasileiras” 79.
Assim sendo, para se chegar a uma compreensão do objeto em estudo, a
abordagem analítica aqui adotada privilegia as relações entre o passado e o presente do grupo
Tambores do Tocantins; a resistência cultural e a apropriação da cultura de massa. Ressalta-se
que não se postula aqui fazer a elevação de uma cultura subalterna de resistência, tampouco
de uma cultura hegemônica de massa. Pretende-se entender a relação entre ambas no caso em
estudo.
Mais adiante, a investigação verifica o reconhecimento por alguns grupos
tradicionais que serviram como base para a constituição do Tambores do Tocantins. Esses
grupos de catira, sússia, tambor, congo e roda foram formados por meio da tradição oral e
preservam, ainda hoje, características primitivas, algumas distintas do Tambores do Tocantins,
mas supõe-se que elas configuram parte do passado do projeto.
Por conseguinte, a análise se volta à experiência, à narrativa e aos aspectos
subjetivos dos integrantes tocadores, ou seja, como eles percebem a sua participação no
grupo, como se integram, como se definem, como se veem, como significam os ritmos e,
enfim, a forma como essa participação pode contribuir para a unidade do grupo e para o
reconhecimento do Outro, bem como para a construção de uma identidade cultural coletiva.
Esse capítulo, contudo, será composto por uma história peculiar da formação
identitária de um grupo. História essa narrada oralmente, principalmente por crianças,
adolescentes e jovens tocadores de tambores, pertencentes a uma comunidade subalterna de
Porto Nacional. Muitos deles estavam tímidos na hora de dar seus depoimentos e tiveram
“medo” de se expressar “por inteiro”, como quando fazem ao subir no palco para tocar. Mas
ficou perceptível, e eles conseguiram demonstrar isso, que eles sentem orgulho de fazer parte
desse grupo, pois veem no projeto Tambores do Tocantins a perspectiva de um futuro melhor.

79 Idem.

5.1 O que resiste à cultura de massa?

Atualmente, com o predomínio de aparatos tecnológicos, espaços virtuais e meios
de comunicação de massa, o que pode resistir à cultura de massa? Talvez o esforço do sujeito
de resignificar práticas simbólicas que estavam quase perdidas no passado. No projeto
Tambores do Tocantins a resistência consiste em conhecer a essência, a raiz, a tradição e
vivenciar essa cultura primitiva através de aulas práticas de percussão e de construção de
instrumentos, em segundo momento, valorizar e divulgar isso através das apresentações e da
monitoria. Bello (2013) afirma:

[...] a gente está baseado na questão da tradição. Os músicos tradicionais
fazem os instrumentos deles. Então, quando eu criei a metodologia da
oficina, ela envolve essa parte primeiro, você vai construir um instrumento e
aí, durante esse processo, a gente vai construindo o pensamento em relação a
esse universo musical: o que é cultura tradicional? Quais são as culturas que
fazem parte da sua vida, da sua herança? E se identificar com isso e, a partir
disso, você chega no momento que fez o seu instrumento e entende o
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contexto, entende a importância e valoriza .

O projeto se alicerça na ideia de resistência cultural justamente porque sua missão
é o retorno às raízes, aprendendo e repassando as práticas tradicionais, pois as técnicas de
construção de instrumentos pelo próprio músico, prática tradicional nas manifestações
culturais do Tocantins, e a execução de alguns ritmos estavam se perdendo. Segundo Bello
(2011):
Estava visível o desaparecimento de algumas peças importantíssimas como o
tambor de rabo ou roncador, tambor de barro ou cerâmica e pandeiro,
existentes na região de Natividade e pelas congadas de Monte do Carmo.
Eles estavam sendo substituídos por instrumentos industrializados,
confeccionados em plástico e náilon, dilapidando os mais expressivos rituais
da história e nosso folclore: a construção dos instrumentos artesanais
realizadas pelo próprio tocador. 81

Tal realidade que Bello revela, vai ao encontro com o pensamento de Arguedas
(apud BARBERO, 1989) de que agora não é preciso que o músico se encarregue

80 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2013. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 4 de abr. 2013.
81 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2011. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 2 de ago. 2011.

pessoalmente da fabricação de instrumentos, pois tudo pode ser encontrado no mercado.
Barbero (1989) compreende que o popular se faz massivo justamente porque as festas
tradicionais, comidas típicas, saberes do povo, enfim, as culturas das classes subalternas são
apropriadas pelos sistemas de massa.
Sob essa perspectiva, Bello (2013) afirma que a musicalidade moderna diminui as
possibilidades artesanais e acústicas, o que ocasiona o desaparecimento de algumas técnicas
tradicionais. Por isso a decisão do grupo de resignificar algumas práticas primitivas, como a
da construção rústica do tambor. O músico explica:
Hoje em dia, quando você pensa em trabalhar com música, principalmente
com a questão moderna, com os sintetizadores, com programas e infinidade
de possibilidades virtuais e sintéticas, a gente perde um pouco dessa questão
da raiz, da música acústica, artesanal. Então, os tambores que a gente utiliza,
que a gente mostra, traz essa carga cultural. São tambores esculpidos de
forma rústica, onde a gente utiliza fogo, utiliza pele animal, utiliza todo um
ritual na escolha da madeira, no dia de tirar a madeira, no jeito de tratar o
couro, então, uma serie de ritos e rituais para se construir um instrumento
que tem uma personalidade82.

Os ritos e rituais são características marcantes da cultura das classes subalternas: o
tempo certo de produzir, a forma de tratar a matéria-prima e a identidade que é dada para cada
elemento construído. Pelo contrário, a cultura de massa não é movida por nenhum ritual: o
tempo dela é o do giro do capital e do lucro, ou seja, o agora. Também, não há forma especial
de tratar a matéria-prima e os elementos, como são produzidos em série, são padronizados e,
portanto, não possuem distinção entre si.
Assim sendo, a técnica de construção de instrumentos tradicionais se configura
como o ponto chave da resistência cultural do grupo. Importante também são as matrizes
musicais. Bello (2013) afirma que a base sonora do grupo Tambores do Tocantins são os
ritmos tradicionais brasileiros, principalmente àqueles tocados nas manifestações culturais do
Tocantins. Isso porque eles possuem grande representatividade. O músico ressalta:

[...] os ritmos significam a nossa tradição, nossa cultura, nossas raízes,
nossas heranças, as nossas matrizes musicais porque a gente tem essa
questão dos africanos que vieram para o Brasil escravizados e trouxeram
essa cultura musical, os tambores, os ritmos africanos nas suas diversas
possibilidades e gêneros rítmicos, num repertorio muito grande. E isso tudo
foi traduzido aqui para nossa realidade, o material que foi utilizado para
82 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2013. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 4 de abr. 2013.

fazer os instrumentos, na junção da música indígena com a música africana
que gerou a música brasileira: o lundu, o choro, o samba, os baiões, os
xaxados, as catiras, as rodas. Então, os ritmos representam isso, representam
a nossa brasilidade. Para nós, os nossos ritmos representam isso, nos
representam. Eles são a nossa essência, o nosso sentimento, a nossa cara, a
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nossa alegria, o nosso jeito de tocar o tambor .

A partir do comentário de Bello pode-se chegar à compreensão de que os ritmos
tradicionais brasileiros fazem parte da identidade cultural do país. Afinal eles “representam a
nossa brasilidade [...] nos representam”. Essa identidade se constrói por meio de uma mistura
da música indígena com a música africana. Nesse sentido, por que não afirmar que a sússia, o
congo, a catira, a roda e o tambor constituem parte de uma identidade cultural tocantinense?
Mais especificamente, da identidade do grupo Tambores do Tocantins? Afinal, “eles são a
nossa essência, o nosso sentimento, a nossa cara, a nossa alegria, o nosso jeito de tocar o
tambor”.
A formação crítico-cultural é outra vertente do grupo que demonstra traços de
uma formação identitária de resistência à cultura de massa. A importância da música com uma
estética e linguagem bonita, ou seja, como contribuição para a cultura, é trabalhada com as
crianças e os jovens no Tambores do Tocantins. Bello (2013) explica:

A gente tenta mostrar que essas culturas, esses grupos tradicionais são tão
importantes quanto os grupos novos que é a moda musical. Tipo assim, o
Brasil inteiro dança funk hoje, o funk começou no rio, mas é uma coisa que
veio de fora, só que aqui ele se adaptou de uma forma muito degenerativa,
ele veio se degradando com o tempo. Então, assim, o funk que eu conheci lá
quando eu era adolescente, que era uma música negra americana que tinha
toda uma linguagem, uma estética bonita, hoje é uma coisa super banal, sem
nenhum tipo de contribuição cultural na verdade, mas uma coisa pra se
divertir, pra extravasar, menos pra você pensar e se sentir bem com aquilo
[...] Mas a gente toca funk também só que o funk de raiz, um ritmo dançante,
mas que não tem essas coreografias, essa letra pobre. Então, a gente junta o
funk de raiz com um ritmo tradicional [do Tocantins] e faz uma fusão, uma
coisa bonita, agradável84.

Isso não implica, porém, que os jovens tocadores de tambor rejeitem as músicas e
ritmos difundidos pela cultura de massa, como o funk, axé, forró, rock etc. Pelo contrário, eles
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84 Idem.

ouvem e gostam desses ritmos, bem como os adotam no projeto para realizar as misturas
rítmicas com os ritmos tradicionais, “uma fusão, uma coisa bonita, agradável”. Porém,
conforme Bello (2011), eles possuem senso crítico para saber diferenciar a música bem
trabalhada, com estética e linguagem de “qualidade”, da música de entretenimento “uma coisa
pra se divertir, pra extravasar, menos pra você pensar e se sentir bem com aquilo”. No grupo,
o indivíduo pode então se tornar o sujeito, que Mendonça (1999, p. 134) define como ator
(produtor), “que não se sacia com o consumo cultural industrial dos media”.
Nesse sentido, o grupo Tambores do Tocantins toca “o funk de raiz, um ritmo
dançante, mas que não tem essas coreografias, essa letra pobre” do “funk atual” e adota uma
“postura diferente” e crítica quanto aos ritmos da “moda” do circuito midiático. Esses são
fatores que diferenciam o grupo e demonstram traços de sua identidade. Bello (2011) ressalta:
Nosso grupo é numeroso. São muitos jovens e crianças que realmente vão ter
uma postura diferente, já têm. Apesar deles conhecerem, curtirem, dançarem,
mas eles sabem que o que eles fazem é uma coisa muito mais valiosa, mais
importante do que isso, e no futuro, quando eles tiverem adultos, maduros,
vão ter essa consciência de trabalhar em prol disso e continuar essa roda que
a gente empurrou85.

Tendo em vista a ponderação de Mendonça (2001, p. 9), as expressões do
Tambores do Tocantins “podem se constituir em autonomia frente ao oficial e desencadeadora
de processos socialmente relevantes, como o da construção de identidades e distinções”.
Nota-se que tais processos implicam na formação de uma identidade de resistência.
A história do grupo Tambores do Tocantins reflete, por um lado, carga de
preservação de elementos culturais tradicionais e, por outro, postura crítica em relação aos
elementos da cultura de massa. Admite-se então que o Tambores do Tocantins trabalha alguns
aspectos da resistência cultural. A linha é tênue, mas o distanciamento para com a indústria da
cultura é visível na confecção artesanal dos instrumentos, na valorização dos ritmos
tradicionais e na concepção crítico-cultural do grupo, atrelada à formação de multiplicadores.
Assim sendo, se faz pertinente aqui a ponderação de Mendonça de que:

[...] as numerosas manifestações culturais tradicionais das classes subalternas
85 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2011. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
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que, com maior ou menor grau de dificuldade, conseguem se manter ativas,
são atualizações vivas que se expressam através de festas, religiosas ou não,
de artesanato, cantos e danças que fazem parte das tradições de diversas
comunidades, principalmente daquelas localizadas em cidades do interior.
Essas expressões têm demonstrado uma grande criatividade ao subsistir em
convivência com elementos culturais não tradicionais, especialmente os
veiculados pelos meios de comunicação de massa, uma capacidade de
integrar grupos, conservar uma memória coletiva e de continuar sendo
significativas para as comunidades que as produzem. (MENDONÇA, 1999,
p. 157-158)

Supõe-se, nesse sentido, que na eterna contradição tradição/modernidade deve
haver o meio termo. Portanto, a subseção seguinte aborda os aspectos da cultura de massa
presentes no grupo Tambores do Tocantins, buscando identificar quais as influências da
música, dos instrumentos e dos ritmos massivos na produção do grupo.

5.2 Além da tradição, um grupo moderno

Os grupos culturais das classes subalternas, conquanto tenham seus trabalhos
voltados tipicamente para a essência, a tradição e a resistência cultural, acabam se
“contaminando” com recursos, materiais ou simbólicos, da cultura de massa. Existe aí uma
referência à quebra do “ciclo” e do “enraizamento”, da tradição oral passada de pai para filho,
pois os jovens das “gerações modernas” demonstram não ter tempo ou interesse para os
“costumes do passado”.
Sendo assim, os festejos são celebrados a partir de elementos e instrumentos
tecnológicos, em vez de artesanais; os alimentos não têm mais seu tempo de plantar e de
colher, mas sim seu tempo de comprar, as tradicionais rodas de conversa entre vizinhos no
final do dia, características das cidades interioranas, são substituídas pela reunião em torno do
aparelho televisor. Nota-se, portanto, as mudanças imprimidas pela cultura de massa.
O grupo Tambores do Tocantins, em alguns aspectos, também não resistiu à
modernidade, mas não nasceu com esse propósito. Afinal, Bello (2013) afirma que os
participantes são jovens e, com isso, dão a contribuição de sua geração, do seu momento. O
grupo trabalha, portanto, com a releitura e a resignificação dos ritmos tradicionais e uma

adaptação para o contexto atual.
Nesse ponto, deparamo-nos com processos de hibridização, de apropriação e
expropriação da cultura de massa pela cultura subalterna e vice-versa. Todavia, essas
abordagens não desvinculam o grupo de sua essência (a valorização de ritmos tradicionais) e
ainda revelam ser o diferencial e a principal particularidade do Tambores do Tocantins: a
cultura tradicional visivelmente imbricada com a cultura de massa. Bello (2011) afirma:

O grupo trabalha a essência, mas também uma releitura, uma nova forma de
fazer, utilizando outros timbres e outros instrumentos, criando instrumentos
também para poder inserir nisso. O Tambores, no resultado final, que é o
espetáculo, mostra as peculiaridades tradicionais, mas isso numa visão
contemporânea, que é a visão dos jovens e o próprio momento que a música
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brasileira vive.

A essência apontada pelo músico está na musicalidade, nos tambores construídos
artesanalmente, também na base rítmica que, segundo Bello (2011), é a tradicional: “A
questão musical é o foco é a essência do Tambores, a questão da valorização das culturas
tradicionais, da nossa cultura, da cultura brasileira, mas através do trabalho do Tambores a
gente possibilitou muitas outras coisas”. A releitura, todavia, se encontra nas misturas
rítmicas, na apropriação de elementos da cultura de massa, como ritmos massivos e
instrumentos convencionais.
Conforme Bello (2011), a mistura rítmica e instrumental “é a forma de expressão
do Tambores do Tocantins”. Isso demonstra outro traço que caracteriza e identifica o grupo.
As fusões realizadas são experiências rítmicas importantes porque, para o músico
coordenador, contribui para o “caldeirão” musical brasileiro. “A gente fala isso numa música,
que o Tambores do Tocantins é mais uma pitadinha no tempero do caldeirão brasileiro” 87,
ressalta.
Acredita-se, a partir das afirmações de Bello, que o formato dinâmico é a fórmula
que o grupo “inventou” para mostrar a riqueza dos ritmos tradicionais, que parecia estar fora
do contexto da juventude e do dinamismo do mundo contemporâneo. Porém, com a nova
roupagem dada pelo Tambores do Tocantins se tornou atual e interessante a todas as idades.
Nesse sentido, tambores de barro e madeira “conversam” harmoniosamente com
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violão e trompete. Sons ditos de velhos se combinam em coerência com os “batidões” juvenis.
Fogo, madeira e couro convivem com metais, pele de laminado e náilon. A música percussiva
no Tambores do Tocantins vai se formando híbrida, sincrética e plural; e se acomoda na
fronteira entre o popular e o massivo.
Bello (2013) enfatiza essa vertente do grupo: “A gente é um grupo que preserva,
que valoriza o folclore, as tradições, mas a gente é um grupo contemporâneo, que tem uma
linguagem, a estética diferente, uma coisa própria, uma coisa nova” 88. Esse depoimento do
músico revela a afirmação de uma identidade de grupo: um grupo inovador, atual, criativo que
preserva as tradições e é contemporâneo, ou seja, um grupo híbrido.
O Tambores do Tocantins também é um grupo que se relaciona com a cultura de
massa por meio da apropriação da mídia. Bello (2011) afirma que a relação se dá basicamente
através de notícias, também na produção de documentários. O músico entende que a mídia
tem uma importância, pois forma um acervo sobre a história do Tambores do Tocantins. “A
gente escreve a nossa história, mas a gente tem a outra, a história que é escrita pela mídia, e
isso é interessante”. O músico comenta:

A nossa relação se dá mais a título de notícia, a gente tem alguns
documentários que foram produzidos, por exemplo, Cultura de ponto a
ponto, que foi produzido pela TV Brasil [...]. A gente já produziu junto com
o Ponto de Cultura de Floriano, no Piauí, que chama Cultura ao Alcance de
Todos [...], dois filmes. E algumas coisas que a gente foi produzindo dentro
do nosso trabalho lá da oficina de cultura digital, que é alguns filmes que
estão disponíveis no Yotube. A mídia, por onde a gente passa, sempre tem
algum tipo de notícia, que são críticas e são importantes para que a gente
possa, dentro da forma que a gente é enxergado, que a gente é visto, a gente
também se colocar dentro do nosso contexto, às vezes a favor ou contra do
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que dizem ou pensam da gente.

A apropriação do grupo Tambores do Tocantins pela mídia é o processo inverso da
folkcomunicação: a folkmídia. A colocação de Bello é interessante, pois revela que o grupo
aceita “a história escrita pela mídia”, mas se posiciona criticamente sobre essa história, “às
vezes a favor ou contra do que dizem.” As relações entre ambos não aparentam ser
conflituosas e se estabelece predominantemente por meio de notícias.
Contudo, influência visível da cultura de massa no Tambores do Tocantins é a
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criação de empreendimentos para subsídios próprios. A prática do grupo se justifica no fato de
que os participantes, ao crescerem, não podem ficar tão envolvidos com o projeto, pois
precisam trabalhar para se manter. O músico explica que:
A ideia nossa sempre foi de virar um empreendimento cultural coletivo, onde
crianças e jovens, que vieram crescendo dentro desse trabalho, passam
depois a usar esse conhecimento como um empreendimento para eles, para
vida deles. É lógico que ele não vai viver só disso [...]. A gente tem doze
pessoas envolvidas nessa parte de multiplicadores que estão tendo retorno
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financeiro e estão conseguindo se manter.

A questão é que uma manifestação da cultura subalterna torna-se um
empreendimento, uma empresa. Assim sendo, essa mudança no Tambores do Tocantins
exemplifica a afirmação de Schmidt (2006, p. 209-210) de que “na sociedade capitalista e
globalizada as manifestações vão pouco a pouco se ‘coisificando’.” Ou seja, a cultura vai
adequando suas manifestações, por necessidade ou conveniência, de modo a tornarem-se
produtos comercializáveis e, nesse processo, perde algumas características essenciais.
Bello (2013) compreende essa perda, afinal ela é inevitável: “[...] quando você
pensa em trabalhar com música, principalmente com a questão moderna, com os
sintetizadores, com programas e infinidade de possibilidades virtuais e sintéticas, a gente
perde um pouco dessa questão da raiz, da música acústica e artesanal”91. Ao se comparar, por
exemplo, os instrumentos do Tambores do Tocantins de anos atrás, com os da atualidade, é
possível perceber que antes eles eram fabricados no projeto pelos próprios integrantes, hoje,
porém, alguns instrumentos são comprados.
O mosaico musical Tambores do Tocantins, resultante da miscelânea de ritmos, da
imbricação de instrumentos convencionais com tradicionais, de empreendimento com projeto
social e da relação com a mídia, é encarado pelo criador do projeto como a evolução do
grupo: “A gente começou como a música começou, com a percussão, com os tambores e foi
evoluindo”. Assim sendo, essas relações com a cultura de massa são importantes para Bello
(2013) e oportunizam a interação com outros grupos musicais. Ele afirma que a maior
mudança do grupo foi a evolução,
[...] o crescimento na questão do conhecimento musical, do desenvolvimento
prático, das habilidades musicais dos meninos e depois do trabalho disso em
nível profissional. Você poder trabalhar com músicos profissionais de outras
áreas, de outras formações, que é o que a gente faz hoje e consegue interagir
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com outros grupos e outros artistas. Porque a gente tocou em julho do ano
passado com um maestro pianista da Noruega, a gente tocou em Palmas com
um violinista italiano. [...] hoje a gente está num nível que a gente consegue
interagir musicalmente com pessoas de qualquer lugar do mundo. Nós, com
nosso conhecimento, com a nossa tradição, a nossa raiz, a nossa ideia
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musical, conseguimos interagir com essas outras culturas.

Isso mostra que o grupo não é fechado e aposta na profissionalização para
interagir com “pessoas de qualquer lugar do mundo”, no mesmo nível. Essa característica
também é uma forte marca da influência da cultura de massa sob o Tambores do Tocantins.
Afinal, não é fator relevante das manifestações culturais tradicionais a busca pela
profissionalização. Na verdade, eles “mantém uma estética primitiva [...], fazem questão de
serem cada vez mais autênticos”, afirma Bello (2013).
Contudo, na música não existe pureza, ressalta Bello (2013): “Nós somos uma
mistura, o Brasil começou de uma mistura”. O músico faz referência à miscigenação negroíndio-portuguesa. O projeto Tambores do Tocantins objetiva representar essa “alquimia”
brasileira justamente nas variadas experiências rítmicas, na diversidade dos instrumentos, nas
infinitas possibilidades sonoras, nas híbridas influências culturais e nas interações
profissionais. Isso pode ser observado no espetáculo da banda. Bello (2013) pontua:

A gente tem um espetáculo que foi montado há três anos, uma releitura do
espetáculo que a gente fez em 2007, com uma nova roupagem, com esse
aparato de instrumentos de sopro e cordas. Ele está em cartaz, é o que a
gente vende nos shows fora do Estado. É um espetáculo de duas horas, onde
a gente toca músicas tocantinenses do grupo e de outros compositores:
Genésio, Braguinha, Juraildes, Dorivã. A gente mostra um pouco do
contexto tocantinense, através das músicas nossas e desses compositores, e é
um espetáculo que vem com essa carga de informações, que tem
coreografias nos ritmos. Começa só com os meninos no palco, mostrando só
os ritmos tradicionais, depois vem o restante da banda, e vai crescendo, e
vira uma grande festa.93

Além da confecção de tambores artesanais, o grupo constrói instrumentos
convencionais comprando a matéria-prima. Além da execução de ritmos tradicionais do
Tocantins, o grupo se apropria de ritmos massificados. Além da predominância de músicos
percussivos, a banda Tambores do Tocantins comporta músicos de outras formações, como
violinistas e trompetistas. Conclusão: além da tradição, um grupo moderno e, mais além, um
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grupo híbrido em “processo de tradução cultural”.
Afinal, não se pode cair no reducionismo de tratar o hibridismo como grupos ou
indivíduos plenamente formados que se contrastam com os “tradicionais” e “modernos”.
Como afirma Hall (2009, p. 71), “trata-se de um processo de tradução cultural agonístico uma
vez que nunca se completa, mas que permanece em sua indecidibilidade”.
Tendo em vista essa característica híbrida e mista do caso em estudo, a
investigação agora se volta para outra vertente: verificar o reconhecimento por grupos
tradicionais. A escolha desses grupos justifica-se porque eles constituem a essência do
Tambores do Tocantins. Ora, nada melhor do que buscar o reconhecimento pelos grupos que
serviram de inspiração para a criação desse projeto. Assim sendo, a próxima subseção retorna
às raízes do Tambores do Tocantins.

5.3 De volta às raízes: o reconhecimento do Tambores do Tocantins por grupos
tradicionais

O Tambores do Tocantins se originou de um vasto trabalho de pesquisa na área da
percussão e de ritmos tradicionais. Nos interiores do Tocantins estão suas principais fontes de
influência: grupos populares de congo, catira, tambor, sússia e roda. Esses grupos foram
formados por meio da tradição oral, pois seus integrantes foram criados ouvindo as batidas
dos tambores, dançando nas rodas de folia, seguindo os cortejos do Rosário, enfim,
aprendendo a cultura de seus pais e avós.
Objetivando verificar se há o reconhecimento do projeto Tambores do Tocantins
por esses grupos tradicionais, foi construído um roteiro de perguntas e realizadas entrevistas
temáticas, em 2012, com três representantes desses grupos: Belarmino Rumão (Catireiros de
Natividade), Jacson Negre (Grupo Roda, Suça e Tambor de Monte do Carmo) e Severino da
Silva Guimarães (Grupo Congo de Santa Rosa).
Em Mendonça (1999, p. 181-182), o reconhecimento pelo Outro tem maior
relevância do que as características grupais e individuais que estabelece a distinção, pois,

conforme a autora, “requisita a afirmação de um Nós diante do Outro, ao mesmo tempo que
pressupõe a relação dos indivíduos ou grupos com processos sociais mais amplos e com o
contexto social [...]”.
É importante enfatizar que a identidade somente se constitui a partir da alteridade.
Portanto, a sua produção depende da relação de diferença estabelecida e das identificações. O
que existe, por exemplo, de diferente na representação da catira feita pelo Tambores do
Tocantins, em relação a representação desse mesmo ritmo pelo grupo Catireiros de Natividade
é que constitui a identidade do Tambores do Tocantins. Ao mesmo tempo, o que existe de
peculiar que promove a identificação de seus pares.
A esse propósito, se faz necessário ressaltar, a partir da abordagem de Mendonça
(2001), que a constituição de identidades grupais ou coletivas se realiza através dos vínculos
de identificação e do compartilhamento de práticas culturais, bem como por processos de
diferenciação. A autora sugere que:
A produção de identidades coletivas vincula-se ao compartilhamento e à
identificação com valores culturais (materiais e simbólicos) que atuam a um
só tempo como aglutinadores comunitários e como elementos de
diferenciação individual e coletiva mediante os quais a comunidade pode ser
singularizada enquanto portadora de determinadas características específicas.
As formas estáveis e culturalmente construídas de atribuir sentido às práticas
estão na origem dos processos de identificação e de diferenciação.
(MENDONÇA, 2001, p. 7)

Considerando o exposto, peculiaridade do grupo Tambores do Tocantins, que não
existe no trabalho dos grupos tradicionais, está na estética dos instrumentos de percussão.
Bello (2013) explica:
Os tambores tradicionais não têm uma cara e dentro do nosso trabalho, para
acrescentar, para dar uma estética, uma peculiaridade, uma coisa nossa, eu
comecei a esculpir os tambores, criar cabeças. E essas cabeças homenageiam
as nossas etnias, os índios, os nossos ancestrais africanos, os tambores, essa
cultura da música e dos instrumentos que nós recebemos, que são heranças
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dos ancestrais africanos.

Bello (2013) enfatiza que o diferencial do grupo Tambores do Tocantins está nos
instrumentos, bem como nas aventuras entre o primitivo e o moderno: “A gente mistura um
pouco de técnicas tradicionais com convencionais e faz um instrumento também que tem a
nossa cara, que é a nossa característica”. A distinção entre os grupos tradicionais e o Tambores
do Tocantins, conforme o músico, pode ser percebida:
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[...] nos instrumentos, na nossa forma de tocar, nos ritmos que nós
construímos, nas experiências das misturas dos ritmos tradicionais
brasileiros. As composições, a nossa estética de se apresentar, de mostrar
porque, apesar de a gente ser um grupo que preserva e valoriza as tradições,
a gente é um grupo com jovens, pessoas que têm a contribuição deles, do
momento contemporâneo, então a gente também traz elementos modernos
que agradam a todo mundo. Então eu acho que é aí que a gente se diferencia,
que a gente vai do primitivo ao moderno e vai experimentando, mas sempre
com essa responsabilidade: fazer isso com os elementos que nós temos, com
nossos instrumentos de tronco de madeira, com os instrumentos tradicionais,
numa linguagem contemporânea também. 95

Ao contrário do grupo Tambores do Tocantins, os grupos tradicionais buscam ser
cada vez mais “primitivos” e “autênticos”. Não se constitui como característica desses grupos
fazer imbricação ou intercâmbio direto com a cultura de massa. Bello (2013) ressalta:

Os grupos tradicionais mantêm uma estética primitiva, o jeito que isso era
feito há 200, 300 anos atrás, quando essa cultura chegou aqui na região.
Então, eles mantêm essa essência daquela coisa mais pura, mais ritualística
[...] A gente é um grupo que valoriza, exalta esses outros grupos, aprende
com esses outros grupos, com esses mestres e trás isso para uma coisa mais
nova e mistura com a ideia contemporânea. A gente tenta mostrar que essas
culturas, esses grupos tradicionais são tão importantes quanto os grupos
novos, que são a moda musical. [Os grupos tradicionais], muito pelo
contrário, fazem questão de ser cada vez mais autênticos.96

Para a investigação acerca das temáticas de diferenciação e reconhecimento do
grupo Tambores do Tocantins, os representantes dos grupos tradicionais foram convidados a
falar sobre seu grupo, sobre a importância de se valorizar a cultura tradicional e, diretamente
sobre se reconhecerem no trabalho do Tambores do Tocantins.
Buscando identificar diferenças, de início, foi pedido aos três entrevistados para
que eles falassem livremente sobre o trabalho de seu grupo. Porém, os relatos detalharam, em
geral, mais como se realiza a passagem da tradição de tocar tambor, catira, sússia, roda e
congo e a importância disso, do que o trabalho específico do grupo. Eis os depoimentos:
A nossa tradição é uma passagem de pai para filho, é uma longa história, é
uma coisa que eu aprendi de meu pai, meu pai aprendeu do meu avô e a
gente vem amando essa tradição porque é uma coisa que tá no sangue,
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parece um sacerdócio, quanto mais você se envolve com a catira mais você
quer se envolver. Porque sempre vai aparecendo ideias novas, você quer
falar alguma coisa pra sociedade que você não pode falar pessoalmente, você
canta pra comunidade tomarem consciência. (Representante do grupo
Catireiros de Natividade)
Essa tradição nossa desse tambor a gente vem desde 1800 que a escravidão
nos transmitiu isso na nossa cidade, com aquela devoção que tivemos da
áfrica lá que chegaram com a escravidão, a exploração do garimpo,
construção da igreja, e isso vem motivando a nossa cultura e hoje os velhos
já abandonaram porque não aguentam mais...os que não faleceram. Mas a
gente tem a nossa juventude hoje que está nesse trabalho desenvolvendo
isso, trazendo essa cultura do Estado do Tocantins, que é um dos destaques
do Estado é a nossa cultura de Monte do Carmo e trabalhamos justamente
com isso e estamos fundando a escola agora pra toque de tambor, viola, suça,
cantar folia, taieras, congo e aí vamos disponibilizar toda essa comunidade,
essa juventude para que possa aprender e nos substituir no momento que a
gente não der conta mais desse trabalho. (Representante do grupo Roda,
Suça e Tambor de Monte do Carmo)
O grupo tem uns vinte e três anos. Eu via falar pelos mais velhos que foi
começado pelos escravos né, e aí eles foi começando foi exercendo esse
cargo e aí vai acabando e vai morrendo aqueles tronco mais velhos e vai
ficando outros e dando continuidade, igual nós estamos agora, dando
continuidade né. Inclusive quando for daqui mais uns anos talvez nós não
existe mais, mas nós estamos dedicando os filhos nossos, inclusive eu tenho
três filhos que tá envolvido aí, que eu sempre trago pra participar, pra nunca
deixar acabar a tradição. E até porque hoje essa tradição assim do auto do
congo essas coisas assim antiga, de antiguidade, isso está tendo uma grande
audiência né no Brasil e até em todos os lugares né, até nos países pra fora.
Inclusive nós já tivemos convite até pra ir pra outros países lá fora, nós é que
nunca fomos porque na época que nós foi convidado pra ir nós tinha que
depender de parceria com o prefeito, aí ele disse que não tinha como ajudar,
[...] Então acho que isso é bom né porque incentiva os jovens nunca deixar
essa tradição acabar. (Representante do grupo Congo do Morro de São João)

Desejando compreender a relação de alteridade, primeiramente do Estado para
com a cultura tradicional, a segunda questão quis saber se há o reconhecimento desses grupos
pelo Estado do Tocantins. Um dos entrevistados pontuou que há o reconhecimento parcial. Os
outros dois afirmaram taxativamente o reconhecimento existe. Destes um ainda ressaltou que
o Governo investe bastante nesse sentido:

Temos. Que a Secretária de Cultura investe muito, até o governo agora nos
prometeu que vai desenvolver melhor ainda na nossa cidade como nas outras
cidades vem desenvolvendo cada dia que passa. (Representante do grupo
Roda, Suça e Tambor de Monte do Carmo)
Sim, há um reconhecimento...parcial porque nós sambemos que hoje as
pessoas, toda vida, as pessoas, principalmente hoje, as pessoas tem lá suas
preferências, tem lá suas resistências, alguém prefere a nossa tradição, às

nossas raízes, outros já preferem outros ritmos, mas isso é natural a gente
entende, só que por causa da resistência dos outros não aceitar nós não
podemos baixar a cabeça, temos que dar continuidade. (Representante do
grupo Catireiros de Natividade)
Temos sim. O pessoal gosta. (Representante do grupo Congo do Morro de
São João)

Bello (2011), entretanto, é categórico em afirmar que as culturas tradicionais não
têm a devida valorização. “Ainda não. Acho que é muito difícil, e não existe a valorização
devida, não só do Tambores, mas de vários outros trabalhos que existem para as culturas
tradicionais e penso que isso tem que ser mudado. O nosso foco é justamente mudar esse
contexto.” Para ele a desvalorização está em pequenos atos implícitos das organizações
midiáticas e do Estado, como por exemplo, dar pouco espaço (no palco ou no tempo de
apresentação) para as manifestações culturais do Tocantins, nos eventos promovidos pelo
Governo:

Na Feira do Livro somente os artistas de fora fizeram shows no palco
principal, a concha acústica. Eles poderiam dar mais destaque para as
culturas regionais ou eles poderiam promover a interação entre artistas.
Quando você [o Estado] traz um artista de fora, por exemplo, tinha que ter a
responsabilidade de falar: olha eu vou te contratar, mas lá no Tocantins tem
um grupo de sússia Mãe Ana de Natividade que a gente gostaria que você
interagisse com ele seria a contrapartida social sua para o nosso Estado [...].
Você vem, ganha sua grana, mostra a sua arte, e você deixa alguma coisa
para a comunidade, que vale muito mais do que dinheiro. Eu acho que isso
que tem que acontecer num evento, como o que foi a Flit, ou outros eventos
que são financiados pelo Estado.97

Bello (2011) também ressalta que tal desvalorização do Estado ocorre porque
essas manifestações culturais tradicionais não trabalham diretamente com a ideia de indústria
cultural, da música massiva, que nasce com o propósito de fazer sucesso e comercializar seu
produto: lógica do capital e do lucro. Pelo contrário, trabalham com a “resistência”. O músico
argumenta:
Talvez o pessoal ainda não compreenda que a nossa meta não é ficar famoso,
vender disco e tocar na rádio, a nossa ideia é contribuir com a música
brasileira, a música tocantinense e com o futuro disso tudo. A gente vê que a
música hoje, que passa na grande mídia, é muito estragada e prega coisas
que não são legais. Então, a maior contribuição que a gente pode ter é: o que
estamos fazendo para a música do meu Estado? Será que a música que está
97 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2011. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 2 de ago. 2011.

tocando aí na mídia é realmente a música boa? É isso que a gente queria para
música brasileira? A gente acaba não tendo valor porque não estamos
fazendo aquilo que as pessoas queriam que fizéssemos, porque trabalhamos
98
com a resistência também, tirando essa ideia da indústria musical.

As perguntas seguintes, entretanto, contemplam diretamente a temática referente
ao trabalho do grupo Tambores do Tocantins. Para tanto, foi perguntado inicialmente se eles
se reconhecem, no sentido de se sentirem representados, no trabalho desse grupo que também
visa divulgar e valorizar a cultura tradicional do Estado. Os entrevistados foram unânimes em
responder que sim, porque isso condiz com a realidade deles e, ao mesmo tempo, incentiva o
trabalho que eles fazem. Veja nos depoimentos:

Sim. Até porque o meu amigo Marcio Bello, ele diz que se espelhou bastante
no nosso trabalho, para dar sequência a esse estudo para formar até montar
esse trabalho que ele tem, então ele teve bastante tempo em Natividade
dando aula de percussão e isso condiz com a nossa realidade. Então não tem
como a gente fugir. (Representante do grupo Catireiros de Natividade)
Sim. Isso aí é uma motivação que nós estamos recebendo, dando um
incentivo a esse trabalho que nós temos no nosso município, criando no
nosso Estado uma cultura que fortalece mais ainda, não só em Monte do
Carmo como em outras cidades que têm a importância dessa cultura.
(Representante do grupo Roda, Suça e Tambor de Monte do Carmo)
Sim. Porque incentiva a não deixar essa tradição acabar. (Representante do
grupo Congo do Morro de São João)

Esses relatos são importantes no sentido de que revelam que o Tambores do
Tocantins representam a realidade deles. Um entrevistado diz claramente “condiz com a nossa
realidade”, ou seja, ele se sente representado ali. Também porque o grupo tem uma função
sociocultural de incentivo, de motivação, de manutenção das manifestações culturais
subalternas; função essa que deveria ser encontrada na produção dos meios de comunicação
de massa.
Quando perguntados sobre as diferenças entre o grupo deles e o trabalho do
Tambores do Tocantins, um entrevistado afirmou que a diferença está na forma de abordar os
ritmos e nas danças. Outro falou que quase não há distinção entre eles, mas que a diferença
está na representação que eles fazem dos congos. O representante do grupo de Monte do
Carmo não respondeu essa questão.
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Olha, a diferença é porque o Tambores sempre diferenciou da catira porque
ele é parente mais próximo da sússia. Só que o toque do Tambores ele não
requer uma dança e a sússia ela requer uma dança, a catira também requer
uma dança, toca os pandeiros, mas o ritmo já é diferente. A semelhança
existe até porque é um trabalho que cada um faz em prol da preservação da
cultura tocantinense. (Representante do grupo Catireiros de Natividade)
Eu até não vejo diferença nenhuma porque até são quase iguais, né. A
diferença é até muito pouquinha, mas, pensando bem, não tem. Porque pelo
grupo nosso assim, pela apresentação que nós temos é quase a mesma que
eles têm do grupo de tambor, né. Porque nós também mexemos com grupo
de tambor só que o tambor nosso representa os congos, o final dos congos.
(Representante do grupo Congo do Morro de São João)

Posteriormente, foi perguntado se eles achavam que o grupo Tambores do
Tocantins faz um trabalho de resistência cultural. Todos três entrevistados afirmaram que sim.
Os relatos revelam que o trabalho de resistência do Tambores do Tocantins está na
preservação das raízes tradicionais, como foi constatado também nas declarações de
Bello.Veja os relatos dos representantes:
Sim, com certeza. Até porque isso é um trabalho afrodescendente que o
Brasil adotou, principalmente os baianos, e eu tenho orgulho do Marcio
Bello pelo trabalho dele, porque ele resgata esse trabalho que é dos negros e
que ele não deixa morrer, então é um trabalho muito bonito e eu parabenizo
ele por isso. (Representante do grupo Catireiros de Natividade)

Sim. Essa cultura no nosso Estado vem desde a época das escravidões que
foram fundadas aqui em várias cidades, com a exploração do ouro que
trouxe os escravos e se desenvolveu no Estado e nós estamos desenvolvendo
todo esse trabalho, assim a gente sempre vê como uma luz brilhando.
(Representante do grupo Roda, Suça e Tambor de Monte do Carmo)
Sim. Porque preserva a nossa tradição. (Representante do grupo Congo do
Morro de São João)

Para finalizar, a última indagação aos entrevistados quis identificar qual a
importância de um grupo como o Tambores do Tocantins para a valorização da cultura
tradicional tocantinense. Os relatos revelam que formações como essa importam como
preservação das raízes antepassadas, como divulgação da cultura do Estado e como uma
forma de não deixar a tradição acabar:

Porque se nós não dermos continuidade e não formarmos grupos de
preservação, amanhã o mundo digital que nós estamos vivendo não vai
deixar as crianças, os jovens terem nenhum interesse de preservarem as suas
raízes musicais, aí vai acabando as nossas raízes no tempo. (Representante
do grupo Catireiros de Natividade)
A importância é que nós trabalhamos com união. O desenvolvimento hoje no
momento que peçam a nós, nós correspondemos com grande satisfação. E no
trabalho vai sendo divulgado a cultura da nossa cidade e também do nosso
Estado, né. (Representante do grupo Roda, Suça e Tambor de Monte do
Carmo)
Acho que é importante porque só assim a gente está recordando os
antepassados dos mais velhos da gente, daqueles antigos, né. Então eu acho
que é uma coisa que a gente tá... quase uma relíquia que a gente tá deixando,
passando pros filhos, pra dar continuidade e nunca deixar cair, acabar, né.
(Representante do grupo Congo do Morro de São João)

O depoimento do representante do grupo Catireiros de Natividade vai ao encontro
com o que foi pontuado na abordagem teórica de que, com a difusão dos aparatos
tecnológicos e a facilidade de se encontrar tudo na “indústria cultural”; diminui o interesse
dos jovens em preservar as manifestações culturais tradicionais. Assim sendo, cresce cada vez
mais a necessidade de se formar grupos que incentivem os jovens a participar desse
movimento. Como exemplifica o representante do grupo Congo Morro de São João:

Até, de certo ponto, eles são assim fracos, mas a gente é em cima
incentivando, igual eu mesmo, quando surge assim esses convites para a
gente participar dessas apresentações eu vou na casa de cada um, porque
nem todo mundo mora lá, às vezes, sai pra trabalhar, porque hoje tem que ir
pra cidade, fazer alguma coisa na cidade. Lá mesmo não tem como a gente
desenvolver a coisa, dinheiro, né, então você tem que sair pra fora, né.
Então, às vezes, a gente acha alguma falta neles assim, mas a gente está em
cima e eles continuam, né.

Importante destacar nos depoimentos dos entrevistados o valor e o orgulho que
eles têm pela tradição, pelas raízes musicais, pela cultura ancestral africana. Nota-se que eles
veem o trabalho do Tambores do Tocantins nesse sentido, na valorização disso, e se
reconhecem nele por esse motivo, porque o grupo representa a tradição deles. Assim sendo, os
relatos revelam que é mais um processo de identificação do que de reconhecimento da
diferença.
A esse propósito, no discurso dos entrevistados não foi possível perceber a

diferenciação que o criador do grupo aponta: dos instrumentos, das misturas dos ritmos
tradicionais com ritmos massificados e até mesmo dá vertente social que o grupo envolve.
Outra diferença que não foi mencionada pelos entrevistados e nem por Bello, mas que pode
ser notada, é que as manifestações culturais nos grupos tradicionais são passadas de pai para
filho pela tradição oral, que estão relacionadas com a instituição familiar. “[...] quase uma
relíquia que a gente está deixando, passando para os filhos”, atesta o relato do representante
do grupo Congo de Santa Rosa. Já no Tambores do Tocantins, isso não se faz possível; utilizase, portanto, a metodologia de oficinas, que se relacionam mais com a instituição escolar.
Tendo em vista a finalidade geral da pesquisa, que é entender a dinâmica de
formação de identidade, na medida em que os ritmos tradicionais são apropriados pelo
Tambores do Tocantins, a seguinte subseção visa apreender a constituição das identidades
pelos próprios integrantes do grupo. Também estabelece, a partir dos depoimentos colhidos,
as relações de semelhança e diferença com outros grupos musicais e os sentidos de
pertencimento e união dentro do projeto.

5.3 Afinal, que tambor é esse? - A identidade pelos tocadores

Além das entrevistas com o músico Marcio Bello dos Santos e com alguns
representantes dos grupos tradicionais, foram coletados depoimentos de 15 integrantes do
grupo Tambores do Tocantins, sendo esses 13 do gênero masculino e duas do gênero
feminino. As entrevistas com os tocadores de tambor foram realizadas durante as oficinas ou
as apresentações da banda.
Visando contemplar o objetivo principal dessa pesquisa, as entrevistas buscaram
apreender como o grupo se vê e se define; o que motiva os participantes a fazerem parte dele;
como se diferem de outros grupos musicais (tradicionais ou não); qual a importância de se
trabalhar com ritmos tradicionais; quais os laços de união do grupo; que recompensa se tem
em participar disso; e qual o papel do grupo na construção de uma identidade cultural.

Os entrevistados foram convidados a falar sobre diversos temas, que surgiram a
partir das fundamentações teóricas da pesquisa, como por exemplo, o processo de
participação em um grupo de ritmos tradicionais do Estado, a definição do grupo, as
diferenciações entre as músicas do Tambores do Tocantins e de outros grupos, os laços de
integração, etc. A partir das entrevistas-piloto, realizadas em 2011 e 2012, outras indagações
surgiram e novos temas foram inseridos ao roteiro de perguntas final, que foi utilizado em
2013.
Para dar início à interpretação dos depoimentos dos tocadores de tambor, faz-se
necessário ressaltar que as crianças e adolescentes participantes do projeto moram em uma
região periférica do município de Porto Nacional, fator esse que dificulta o acesso à educação,
à saúde, à inserção no mercado de trabalho, enfim, fator que compromete a qualidade de vida
desses “meninos”99. Isso, consequentemente, reflete na situação socioeconômica.
Todos os entrevistados são estudantes, mas alguns deles também trabalham.
Alguns tocadores são monitores do projeto, outros trabalham como agente de serviços gerais,
auxiliar na fabricação de tijolos e ajudante de manutenção de máquinas, apenas um dos
entrevistados é músico e também geógrafo. Por se tratar de um grupo de crianças,
adolescentes e jovens, as idades dos depoentes variam apenas entre os 12 e 26 anos. Apesar de
terem sido realizadas algumas poucas entrevistas com principiantes, optou-se por entrevistar
integrantes que estão participando há mais tempo do grupo, pois esses poderão melhor
contribuir com os propósitos da pesquisa.
Os 15 entrevistados foram unânimes em responder que conheceram o projeto pela
própria comunidade. A indicação de amigos ou parentes, ou mesmo o barulho que os
tambores produzem quando ecoam em longa distância, despertaram a curiosidade e o
interesse dos “meninos”. Isso indica que os conhecimentos populares não perpassam pelas
esferas de reprodução das instituições oficiais.
O conhecimento do grupo pelos participantes se dá, portanto, por meio da
comunicação sonora, como afirma um tocador (18 anos, seis anos no grupo): “Pelo barulho,
escutava o barulho e vim fazer aula de tambor”. Também pela propaganda “boca-a-boca”,
como conta outro participante (19 anos, seis anos no grupo): “Conheci através de amigos, eles
participavam do projeto aí me chamaram pra conhecer”. Com isso, percebe-se que as

99 Essa é uma forma carinhosa que Marcio Bello utiliza para se referir aos participantes do projeto.

instituições “legitimadoras”, como por exemplo o Estado, não se envolvem nesse processo.
No intuito de perceber como o grupo se vê, como se define e, com isso,
compreender a dinâmica de formação da identidade do Tambores do Tocantins, foi perguntado
aos tocadores quem era o grupo. Na maioria das respostas (nove entrevistados dos 12 que
responderam), nota-se que os integrantes definem o grupo como um projeto de inclusão social
e de educação – distinta da visão dos grupos tradicionais – que contribui para inserção de
crianças e jovens na sociedade, diminuindo o risco do envolvimento com as drogas e a
criminalidade. Alguns depoimentos exemplificam:

É um grupo bom que ajuda a gente a ter um futuro melhor, que ele tira a
gente da rua, faz várias coisas. Faz a gente conhecer vários lugares, ir pra
fora do país, apresentações assim que ajudam a gente muito. Tem alguns
meninos aqui que já têm até trabalho, que faz curso de Letras. (12 anos,
cinco anos no grupo).
O grupo Tambores do Tocantins é um auxílio às crianças pra não se
envolverem com drogas, com prostituição [...]. (21 anos, 12 anos no grupo).

É um grupo que ajuda a comunidade dando aula de percussão, ajudando
tirando vários meninos da rua. (18 anos, seis anos no grupo).
Primeiro, a gente vê como algo que veio ajudar a comunidade [...] porque
antes os meninos ficavam mais na rua, não tinham o que fazer, muitos
entravam na droga também, saiam da escola. E o Tambores mudou isso
muito. (18 anos, 12 anos no grupo).

Embora a maioria dos entrevistados defina o projeto como um grupo de inclusão
social, alguns tocadores de tambor (três entrevistados) possuem visões diferenciadas do
projeto. Eles identificam o Tambores do Tocantins como um grupo cultural que valoriza a
cultura local por meio da música percussiva:

O grupo Tambores do Tocantins é um grupo de jovens e crianças que
praticam a arte musical através da percussão. (20 anos, 13 anos no grupo)
Eu defino o grupo Tambores do Tocantins como um ponto de cultura local da
cidade de Porto Nacional que ao passar do tempo desenvolveu várias etapas
que foi restaurar jovens e além disso, educando conceitos básicos, que a
cultura tem esse dom de alertar ou desenvolver a mente de pessoas,
adolescentes, pré-adolescentes. [...] O Tambores traz um pouco disso pra
gente, conhecer a cultura local, do Estado do Tocantins e tem influência de
outros Estados também, outras culturas. (22 anos, seis anos no grupo)
[...] aqui eu acho que está se perdendo um pouco esse vínculo da cultura
local pras outras culturas externas e eu acho que é isso que o Tambores

representa, essa luta pela cultura local. (26 anos, seis anos no grupo)

O pressuposto que se tem da apropriação de ritmos tradicionais como núcleo
principal para a formação de uma identidade de grupo no Tambores do Tocantins, em
princípio, fica comprometido. Pois, evidencia-se nas respostas dos tocadores que a vertente
principal do grupo é a inclusão social de crianças e adolescentes, uma forma de crescimento
pessoal, de mudança de vida e acesso a educação. Nesse caso, supõe-se que os ritmos
tradicionais e a música percussiva seriam apenas o fio condutor para o trabalho social em uma
comunidade carente.
Nota-se aqui a diversidade de interpretação dos indivíduos de uma mesma
coletividade, pois o fundador do projeto define o grupo com o olhar voltado para educação
musical através da percussão e à preservação dos ritmos tradicionais. A observação, por meio
da pesquisa de campo, também percebeu essa vertente do grupo. Bello (2013) sugere uma
identidade voltada para os ritmos e a cultura musical:

Eu defino o Tambores como um movimento musical, em prol da valorização
das culturas tradicionais e da apropriação de crianças e jovens e adolescentes
nessas tradições, nessa cultura musical, nos tambores, nas heranças
tocantinenses, da música tocantinense. Dessa cultura que envolve a música
de uma forma mais artesanal, onde o músico constrói o seu instrumento e a
base dessa música são os ritmos, são os tambores, a nossa ancestralidade. 100

Pressupõe-se que a variedade de tais definições reflita o desejo (no sentido de
pertencer a um coletivo e ter benefícios disso) de cada indivíduo participante, ou do que se
mostra mais importante, mais visível ou mais significativo para ele. O depoimento ou relato
indica, na verdade, o lugar singular de cada sujeito. Fischer (2005, p. 173) explica: “Não
importa quem fala, mas sim que o que ele diz não é dito de qualquer lugar: o sujeito é
necessariamente situado e dependente, sem que jamais possa ser considerado titular”.
Se o sujeito é situado e dependente do seu lugar de fala, é com referencial nesse
lugar que ele constrói os seus laços de identificação. O tocador que é músico e geógrafo, por
exemplo, construiu uma relação diferente do tocador que trabalha como auxiliar na fabricação
de tijolos, por isso a incompatibilidade nas definições que eles sugerem. Isso pode ser
confirmado mais a frente, nas respostas quanto às motivações dos tocadores em participar do

100 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2013. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 4 de abr. 2013.

projeto.
O Tambores do Tocantins foi idealizado em 1992, mas se constituiu na prática,
como experiência piloto, somente no ano 2000. Objetivando compreender as motivações dos
tocadores de tambor em participar do grupo, foi perguntado aos integrantes há quanto tempo
participavam e por que decidiram integrar esse grupo, na tentativa de identificar o que move
esses jovens a tocar tambores.
A maioria dos entrevistados participa do grupo há mais de seis anos (dez
entrevistados dos 15 que responderam) e cresceu junto com o Tambores do Tocantins; como
um tocador de 20 anos, que participa há 13 do projeto: “Estou aqui desde o primeiro dia”.
Entretanto, alguns “pequenos” estão apenas começando e isso foi bem perceptível durante as
visitas de campo: crianças curiosas dando as primeiras batidas no tambor, brincando, se
divertindo e, ao mesmo tempo, aprendendo. Já outros integrantes (dois dos entrevistados, por
exemplo) participaram por um período, ficaram um tempo fora, mas depois retornaram ao
projeto. Nota-se a característica de rotatividade do grupo, pois não há rigor quanto à entrada e
saída dos integrantes.
Esse fator se vincula com a característica da identidade e do pertencimento, que
também são flexíveis, “não tem a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida,
são bastante negociáveis e revogáveis.” (BAUMAN, 2005, p. 17). As decisões dos indivíduos
de percorrerem determinado caminho e de se manterem firme em sua decisão, ou não, são
fatores essenciais para o entendimento do pertencimento e da identidade.
Há alguns fatores externos que interferem nessa decisão. Um dos integrantes do
grupo, por exemplo, ficou dois anos sem participar do projeto porque estava cumprindo
serviço militar. Bello (2013) pontua que algumas meninas, que são minoria, saíram do grupo
porque casaram ou tiveram filhos, ou seja, não puderam continuar porque surgiram outras
obrigações. Portanto, a relação de pertencimento e identidade dos tocadores também depende
de processos sociais exteriores ao grupo e ao indivíduo.
Voltando aos motivos da participação, há aqueles entrevistados que decidiram
integrar o grupo por curiosidade, outros por acharem interessante. Mas o importante nessa
questão é ressaltar que os depoimentos de alguns deles refletem suas necessidades e desejos,
também, o que se tornou significativo para eles, ou seja, eles entraram no grupo Tambores do
Tocantins porque se criou um vínculo de identificação que ainda hoje é mantido. Por isso,

algumas das respostas quanto à definição do grupo se convergem com os depoimentos abaixo:

Talvez por influência de amigos, também o projeto é um projeto muito
bacana também é... a gente viaja por vários lugares, conhece várias coisas,
várias culturas diferentes também quando a gente viaja e é muito bacana,
muito bom. (19 anos, seis anos no grupo)
Porque eu vi que estava mudando muito minha vida, mudou pra melhor, algo
que a gente pode aprender, aprendi muito também com o Tambores. (18
anos, 12 no grupo)
Porque eu gosto de percussão, a música que me chamou atenção. E também
por curiosidade. (20 anos, 13 no grupo)
Porque com a influência de muitos jovens da minha idade. Eu vendo muitos
jovens se divertindo, fazendo, e isso chama muito a atenção, eu quis ter a
espontânea vontade de participar, conhecer novas culturas. E foi batendo a
curiosidade e fui ao ponto que pude participar do grupo pra tocar. (22 anos,
seis anos no grupo)
Só de vista assim achei ele bom e o professor também é bom, ele ajuda a
gente. E o grupo é bom mesmo porque ele ajuda a gente muito a ter um
futuro melhor. Ah! tem algumas vezes que ele ajuda a gente a ter um
trabalho, tira a gente da rua, tem alguns negócios também de dar aula nas
escolas, monitores nas escolas. (12 anos, cinco anos no grupo)
Achava interessante, os ritmos me chamou muita atenção e comecei me
envolver. (21 anos, 12 anos no grupo)
[...] eu me identifico muito com esse trabalho, por ser atuante na área da
cultura, por ser músico já em outras áreas também. (26 anos, seis anos no
grupo)

Esses relatos convergem com as respostas da definição do grupo da seguinte
forma: A maioria dos entrevistados (oito dos nove que responderam) que definiu o grupo
como um projeto de inclusão social também decidira participar por isso, por ter essa visão do
grupo. Pelo contrário, os que veem o Tambores do Tocantins como um grupo cultural de
percussão e preservação de ritmos tradicionais disseram que essa foi a motivação para
participar.
As perguntas seguintes contemplam a temática do sentimento de pertencimento,
do motivo de permanecer no grupo e a importância de participar dessa coletividade. Todos os
entrevistados responderam que se sentem pertencentes e também parte do grupo. Um dos
tocadores (seis anos participando), porém, enfatiza: “Eu me sinto todo do grupo porque faz
tanto tempo que eu estou envolvido [...] que já faz parte do cotidiano de cada dia, né”.

Nas respostas mostram-se evidentes vários motivos que condicionam os tocadores
de tambor a fazer parte e a permanecer no grupo. Apenas dois entrevistados afirmam estar no
grupo por algo relacionado à música: gostar de tocar e conhecer os ritmos tocantinenses. A
maioria das respostas traz como motivação a amizade, o aprendizado, as viagens e a
monitoria. Eis alguns exemplos:

O que me motiva é a amizade e também multiplicar, eu acho interessante o
que eu aprendi passar isso para o próximo. (18 anos, 12 anos no grupo)
Porque eu acho muito bom. Só por conhecer os ritmos tocantinenses e
porque também ajuda a gente muito. [...] porque a gente conhece muitas
pessoas, né, e conhece vários lugares. (12 anos, cinco anos no grupo)
O entrosamento com a comunidade. Que tem aquela coisa de trazer novas
crianças pro grupo, o que a gente aprendeu a gente vai ensinar pras crianças.
(21 anos, 12 anos no grupo)
O trabalho desenvolvido pelo Marcio e poder também estar repassando o que
eu aprendi. (20 anos, 13 anos no grupo)
Me motiva assim o aprendizado que ele traz, que a gente vai levar pra vida
toda, nunca esquecer. E também o projeto ajuda a gente a ver o mundo
totalmente diferente e abraça essa causa. Porque assim é um estudo, a gente
vai aprendendo. (22 anos, seis anos no grupo)
Eu acho bom. Eu gosto das viagens. (18 anos, cinco anos no grupo)

A questão seguinte vislumbra identificar como se dá esse sentimento de
pertencimento dos tocadores de tambor para com o grupo. Para tanto, foi questionado aos
entrevistados o que o Tambores do Tocantins significa para eles. Em geral, os depoimentos
revelam o sentido de pertencer a essa coletividade101 como um meio de se obter um futuro
melhor e de estar inserido na sociedade:

Ele significa uma chance de fazer algo diferente, uma chance de fazer uma
coisa nova, como não ir pra o caminho errado, ou seja, não se envolver com
drogas, com coisas erradas [...] Significa uma vida nova, de esperança.” (25
anos, dez anos no grupo)
Pra mim é muito importante porque o Tambores me ajudou muito, me tirou
das drogas, me ajudou nos estudos, porque o Tambores incentiva a gente a
estudar também. Pra viajar a gente tem que estudar, se não passar de ano, se
não estudar na escola, a gente não viaja. (20 anos, 13 anos no grupo)
101 Para se tratar de coletividade, adota-se aqui o conceito de Mendonça (1999, p. 143): “Quando se fala em
coletividade, fala-se em grupos humanos mais ou menos extensos e que interagem, se comunicam e
compartilham valores culturais fundamentais com os quais se identificam e pelos quais podem ser identificados”.

Ah! é quase uma escola. (18 anos, cinco anos no grupo)
É bom que tira a gente da malandragem, das maldades que o povo faz aí. (15
anos, um ano no grupo)
É muito importante porque assim, quando eu entrei, eu era bem pequeno, né.
É... representa muita coisa porque nesse tempo que a gente tá no projeto
talvez eu estaria em outros rumos, talvez nas drogas, num sei, mas o projeto
me encaminhou pra uma direção certa. (19 anos, seis anos no grupo)

Os relatos desses jovens confirmam uma realidade brasileira: de que existe grande
possibilidade das crianças e adolescentes das periferias se envolverem com drogas,
prostituição e criminalidade. Portanto, eles demonstram certo orgulho por fazer parte da
pequena parcela que tiveram oportunidade, “a chance de fazer algo diferente”. Um dos
entrevistados ainda ressalta que o Tambores do Tocantins proporciona o reconhecimento, a
aceitação da sociedade, pois “ele significa um modo que o povo enxerga a gente de um jeito
diferente. [...] Na cultura, no aprendizado, na educação, né.” (20 anos, 11 anos no grupo)
Embora o criador do grupo ressalte a importância da valorização dos ritmos e da
música tradicional, em geral observa-se, com os depoimentos dos tocadores nas questões
acima, que a preservação dos ritmos tradicionais, por meio da música percussiva, não se
constitui como fonte principal de identificação. O tema surge, porém, com pouca frequência
na fala dos integrantes, às vezes, somente quando estimulados.
Para identificar qual o trabalho desenvolvido pelo grupo, foi questionado aos
tocadores o que eles aprenderam no projeto. A maioria (nove dos 14 que responderam),
principalmente os que estão mais tempo no projeto, declararam ter aprendido alguns valores e
como se relacionar com o próximo. Noções de respeito, união, responsabilidade,
companheirismo:

Respeitar as pessoas, dedicar mais no que eu faço e no que eu gosto e ser
feliz, né, isso que eu aprendi. (25 anos, dez anos no grupo)
Aprendi a ter mais responsabilidade na vida. Conforme eu fui crescendo fui
me tornando monitor a gente tem que ter mais responsabilidade porque tem
que cuidar das crianças. (20 anos, 13 anos no grupo)
Eu já aprendi muito, várias coisas que eu vou levar pra vida toda. Bons
modos, o companheirismo com o próximo e várias coisas pela frente. (20
anos, 11 anos no grupo)

Porém, alguns integrantes (cinco dos entrevistados), a maioria deles principiantes,
afirmaram que aprenderam no projeto a tocar algum tipo de instrumento e a trabalhar com o
tambor. Como exemplificado nos depoimentos abaixo:
Já aprendi percussão, né. É...Aprendi várias coisas. Aprendi tocar vários
instrumentos diferentes. (19 anos, seis anos no grupo)
A fazer o tambor, afinar o tambor, a fazer xêquere.” (18 anos, cinco anos no
grupo)
Muitas coisas, aprendi a tocar muitas coisas. (15 anos, um ano no grupo)
Aprendi a tocar o timbau. (11 anos, dois anos no grupo)

Houve uma das entrevistadas que respondeu ter aprendido duas coisas: Dá valor
aos estudos para poder viajar e tocar vários ritmos. “Eu aprendi a dar valor aos estudos porque
a gente só viaja se estudar, tem que tirar boas notas, tem que ser exemplo na sala de aula.
Também a tocar vários ritmos, sússia, funk, maracatu, esses ritmos aí mesmo tocantinenses.”
(13 anos, oito anos no grupo). No projeto existe a velha lei da compensação, que funciona
como um estímulo, pois somente se os integrantes forem dedicados na escola é que podem
viajar para fazer apresentações em outras cidades.
Percebe-se que esse é um fator que “seduz” bastante os jovens a participar do
grupo. A oportunidade de conhecer outros lugares, novas culturas, é um forte atrativo do
projeto. Quando perguntados sobre o que mais chama a atenção deles no grupo, essa foi uma
das principais respostas (seis dos 14 que responderam), como também, o gosto de tocar e
conhecer esses ritmos (oito entrevistados):

O que me chama a atenção é porque eu gosto de tocar, aprendi a...eu
coloquei o tambor na minha história, gostei do Tambores. (18 anos, 12 anos
no grupo)
A musicalidade, aprender os ritmos, como a música é criada e também
envolver vários ritmos, aprender vários ritmos. (20 anos, 13 anos no grupo)
Porque toca os ritmos tocantinenses. Eu nunca tinha conhecido tantos ritmos
tocantinenses aqui do nosso Estado. Os tambores, as pessoas, também é
muito bom. (12 anos, cinco anos no grupo)
As viagens...eu gosto. (18 anos, seis anos no grupo)
A união da galera. Porque nós somos unidos, todo mundo toca, as viagens
também ajudam, é bom. (18 anos, seis anos no grupo)

A próxima questão se relaciona com a anterior, pois objetivou saber o que o
Tambores do Tocantins proporcionou de bom para os tocadores. Tendo em vista que a
identidade se constrói a partir da identificação, que pode ocorrer por meio da atração por
determinada característica do grupo, ou ainda pelo benefício que se pode ter; a fala dos
entrevistados convergem para uma mesma realidade:

Me trouxe uma educação melhor, uma visão de mundo maior também e
muito aprendizado. (20 anos, 13 anos no grupo)
Me ajudou na educação, em tudo. (18 anos, cinco anos no grupo)
Muita coisa. Conhecimento. (18 anos, seis anos no grupo)
Muita coisa. Me ensinou a ver a vida de um modo melhor, me mostrou algo
que eu deveria seguir. (18 anos, 12 anos no grupo)
Além das viagens que a gente faz pra fora aí trouxe pra mim conhecimentos.
Conhecimentos estudantis, gerais e conhecimentos tão abrangentes que é da
cultura local também. (22 anos, seis anos no grupo)
Trouxe uma educação ótima, porque se não fosse o Tambores do Tocantins
eu não saberia, porque a gente mora num setor afastado do centro aí o
Tambores trouxe um envolvimento assim que eu não tinha olhar pra outra
coisa, eu me envolvi diretamente só com o Tambores. (21 anos, 12 anos no
grupo)

O discurso dos tocadores revela que o grupo Tambores do Tocantins tem um forte
viés educativo, pois proporciona conhecimentos culturais e valores morais. Também se
caracteriza por promover a inclusão, como exemplifica a fala de um tocador: “Porque a gente
mora num setor afastado do centro, aí o Tambores trouxe um envolvimento, assim, que eu não
tinha olhar para outra coisa”.
A próxima temática abordada pretende identificar os laços de integração e união
entre os tocadores de tambor. Cada integrante desenvolve o seu papel no grupo: alguns já são
monitores e ensinam os principiantes. Dentre os argumentos de alguns multiplicadores
percebe-se o orgulho de poder transmitir o que se aprendeu e isso é importante porque
contribui para a continuidade do projeto. Um integrante toca caixa, outro xequerê, o outro
surdo e assim cada instrumento complementa o papel do outro; mostrando, com isso, que há
laços de integração, colaboração, associativismo e solidariedade entre essa coletividade:

Eu sou monitor. Agora eu já estou passando o que eu aprendi para os outros.

(20 anos, 13 anos no grupo)
É muito gratificante, a gente poder estar repassando o que aprendeu para os
outros. É, como se diz, um sonho numa realidade. A gente tá passando o
conhecimento que a gente aprendeu lá no começo, com os outros, é muito
gratificante ver o sorriso deles também. (25 anos, dez anos no grupo)
A gente faz instrumentos, tem que ensinar, a gente ensina, dá aula, tem que
seguir estudando também e colaborando mesmo com o grupo. (13 anos, oito
anos no grupo)
Ajudo a divulgar o nome do grupo, assim, onde a gente vai tocar. E eu sou
um compartilhador também, além de eu aprender, eu ensino outras pessoas a
tocar [...] Eu toco zabumba, repinique e o xêquere. (22 anos, seis anos no
grupo)
Eu ajudo, faço de tudo um pouco. Ajudo as pessoas que são novatas, ensino
a tocar vários instrumentos, o que der pra mim eu faço. (20 anos, 11 anos no
projeto)
Eu toco caixa e também sou multiplicador, ajudo a ensinar também os
meninos. (18 anos, 12 anos no grupo)

O trabalho coletivo exige o comprometimento dos integrantes, pois cada
indivíduo tem um papel fundamental para que os trabalhos no grupo se desenvolvam com
qualidade. Quando perguntados se se sentiam importantes no grupo e se suas participações
faziam a diferença, a maioria dos tocadores (dez dos 12 que responderam) afirmou que sim,
principalmente porque eles têm a oportunidade de transmitir o que já aprenderam aos
principiantes e dar sequência ao trabalho que Bello iniciou. Alguns relatos exemplificam:
Acho que sim. Porque além de tocar eu ajudo a ensinar pros meninos. (18
anos, 12 anos no grupo)
Eu acho que sim, porque ultimamente no instrumento que eu tocava tinha
quatro meninas, aí as três desistiram, aí a única que segura o xêquere sou eu,
aí eu fico ensinando as outras meninas novas. (13 anos, oito anos no grupo)
Eu acho importante porque eu sou monitor e eu dou sequência ao trabalho do
professor. (20 anos, 13 anos no grupo)

No depoimento de um dos entrevistados, porém, nota-se que o fio condutor para a
união e também para a qualidade das apresentações é a importância de cada indivíduo com
sua contribuição singular: “[...] Eu acho que através disso a gente se une bastante.” (19 anos,
seis anos no grupo). Outro tocador afirma que sua participação deu um “incremento legal” ao
Tambores do Tocantins:

Ah! porque eu sou trompetista, toco trompete, e também tem outros amigos
que tocam sax e trombone. O Tambores era tipicamente base mesmo rítmica,
né, era mais só ritmo mesmo, com a entrada minha e dos outros colegas
começamos a adicionar melodias e hoje estamos tocando músicas
tocantinenses, levando a própria música de algumas composição do
Tambores [...] levando essa essência pra onde a gente vai. E eu acho que
isso aí foi um incremento legal, porque a galera gosta muito do ritmo, mas
eu acho que faltava esse toque de melodia, de música mesmo, de letra e levar
o público a ficar bem mais à vontade. (26 anos, seis anos no grupo)

Os depoimentos quanto ao lugar que o Tambores do Tocantins ocupa na vida dos
entrevistados e a importância de participar do projeto revelam o vínculo que os jovens
tocadores criaram com o grupo. Para os entrevistados, o grupo tem espaço importante em suas
vidas. Unanimidade também entre os depoimentos é que pertencer a essa coletividade
contribui para a formação pessoal:

O lugar que ele ocupa na minha vida é um lugar relacionado ao amor próprio
mesmo, né, uma paixão da minha vida participar. [...] É importante porque
abre muitas portas, a gente às vezes pode ser voluntário e uma pessoa sendo
voluntária num espaço cultural isso abre muitas portas pra gente. (22 anos,
seis anos no grupo)
Um lugar bem especial, bem no fundo do meu coração sempre tem um lugar
pro Tambores do Tocantins. [...] Muito importante, porque é um trabalho
que me deu a visão de mundo onde eu pude perceber o que era melhor pra
mim e pros meus amigos também. Por eu estar passando o que eu aprendi
dentro do projeto. (20 anos, 13 anos no grupo)
Eu acho importante. Eu falo pra todos que aqui é tipo uma segunda família
porque aqui a gente aprende, ensina, leva bronca também. Se na escola a
gente tira nota ruim leva um puxão de orelha, além de estar bem no
Tambores, tem que estar bem na escola. (18 anos, 12 anos no grupo)

Todos os 15 integrantes entrevistados concordam que o Tambores do Tocantins é
um grupo unido. “Nosso grupo é ‘um por todos e todos por um’, somos unidos sim.”, afirma
uma tocadora de 13 anos que está há oito anos no projeto. Para identificar então quais são os
laços e vínculos entre os tocadores, perguntou-se o que une o grupo. Dentre as várias
respostas, destacam-se: a coletividade, o companheirismo, a responsabilidade, a musicalidade,
a amizade e o compromisso.
Apenas uma entrevistada cita os ritmos (mesmo que em última instância) como
vínculo de união. Ela afirma que o fato de as pessoas gostarem dos ritmos contribui com a
unidade do grupo: “A amizade, o companheirismo, o compromisso e também os nossos

ritmos. As pessoas gostam muito dos nossos ritmos aí, com isso, junta a gente muito.” (12
anos, cinco anos no grupo). Já outro entrevistado (22 anos, seis anos no grupo) afirma que é a
vocação de cada um. “Porque não é assim de se perder, tocar e amanhã ir embora não. Quem
já nasceu tocando aqui dentro, desde pequeno, assim vai, vai e é difícil separar”.
A união, a amizade, o companheirismo predominam nessa coletividade, isso foi
perceptível também durante as observações nas visitas de campo: um tocador contribuindo
com o outro, ajudando e respeitando o limite do outro. A relação entre os tocadores caminha
em direção contrária ao individualismo que se estabelece intensamente nas sociedades nos
dias atuais, e pode-se afirmar que esse grupo representa também o cultivo e a adesão a valores
que atualmente estão em desuso, como a solidariedade, o respeito e a responsabilidade.
Como os tocadores quase não incluíam em suas respostas a temática dos ritmos, o
bloco de perguntas seguinte foi feito para contemplar esse assunto. O objetivo é saber como o
grupo trabalha com os ritmos tradicionais, como esses ritmos são abordados, o que significam
para eles, o que eles veem de diferente entre os ritmos que eles tocam e outros ritmos, qual a
influência da preferência musical dos tocadores no trabalho do grupo. Com isso, será possível
verificar como o grupo se apropria desses ritmos.
A pergunta inicial questionou aos tocadores como é trabalhar com ritmos
tradicionais. No discurso dos entrevistados, nota-se que a importância em se trabalhar com
esses ritmos está na aprendizagem e na divulgação da cultura tocantinense e também no
conhecimento da cultura de outros Estados. Segue alguns relatos:

Trabalhar com ritmos tradicionais é bom porque são os ritmos que fazem
parte da cultura portuense e tocantinense também. E eram ritmos que
estavam esquecidos e o Marcio procurou resgatar esses ritmos, como a
sússia, o xote, a catira também. (20 anos, 13 anos no grupo)
É algo muito interessante que ensina também um pouco sobre a história do
nosso Estado. A gente aprende um pouco mais também. (18 anos, 12 anos
no grupo)
É bom que a gente eleva a nossa cultura tocantinense pra fora pro povo
reconhecer a gente, como é que nós somos e a nossa cultura. (20 anos, 11
anos no grupo)
É bom porque abrange bastante o espaço cultural da cidade e é legal fazer
essa parte assim, tocar ritmos variados e vai aprendendo uma nova cultura de
fora, dos Estados. (22 anos, seis anos no grupo)

É bom porque a gente aprende os ritmos do nosso Estado, do nosso país, da
nossa cidade e dos outros lugares também é muito bom. (12 anos, cinco anos
no grupo)
Muito maravilhoso porque ensina outras culturas, porque a gente não toca só
os ritmos tocantinenses, a gente toca ritmo do Brasil inteiro. É muito, muito
ótimo. (21 anos, 12 anos no grupo)
Eu gosto porque são ritmos que talvez estejam esquecidos por muitos e a
gente tá resgatando esses ritmos e é muito bacana. (19 anos, seis anos no
grupo)

Importante essa visão que eles têm dos ritmos: de conhecer, aprender a gostar e a
valorizar a cultura regional e não só tocantinense, mas também outras culturas, que às vezes
está fora do circuito midiático, e pela participação no grupo, os tocadores podem ter o
conhecimento delas. Por outro lado, poder mostrar a cultura tocantinense a outros Estados,
“para o povo reconhecer a gente, como é que nós somos e a nossa cultura”. É uma via de mão
dupla: conhecimento/divulgação.
Para saber o sentido que os tocadores dão a esses ritmos, foi perguntado qual o
significado desses ritmos para eles. Os dez entrevistados que responderam (três não souberam
responder) disseram que esses ritmos significam o conhecimento de uma cultura ancestral, a
filosofia de preservar a cultura tocantinense, reminiscências de uma parte da história da
música, que agora está sendo resignificada no Tambores do Tocantins:

Esses ritmos significam toda uma história dos negros que vieram da África e
trouxeram esses ritmos com eles e aqui quando eles estavam sendo
escravizados, quando eles trabalhavam, tipo na construção da Catedral,
sempre quando tinham as festas deles eles tocavam esses ritmos, mas depois
quando teve a abolição, que a Rainha Isabel assinou a lei de abolição, então
os negros passaram a se afastar mais desses ritmos e esses ritmos acabaram
sendo esquecidos, mas aí com o trabalho do Marcio, esses ritmos começaram
a ser resgatados. (20 anos, 13 anos no grupo)
São ritmos, na verdade, com a filosofia de resgatar e preservar a cultura
tocantinense, então são ritmos, são sússia, catira, tem também outros ritmos
como o afoxé, e por aí vai, então são ritmos tipicamente mesmo com
instrumental de tambores. Nós levamos também um pouquinho do sambarock, né, nós faz um funk, toca um pouco de Tim Maia, toca outras coisas
também do Brasil, Jorge Benjor. Mas a base mesmo do Tambores, rítmica, é
tocantinense. (26 anos, seis anos no grupo)
Como eles surgiram muitos anos atrás e como eles estão fluentes hoje, no
dia-a-dia. Esses ritmos trazem o passado e é bacana a gente está
reaprendendo de novo, trazendo do passado para o presente de novo. (22
anos, seis anos no grupo)

Quando perguntados sobre a diferença dos ritmos que tocam para outros tipos de
ritmos, a maioria dos entrevistados afirmara que o diferencial sobrecai nos instrumentos, nos
estilos sonoros, na história, no modo de tocar (sem partitura). Alguns depoimentos revelam
isso claramente:
Acho bem diferente pelo modo de tocar, pela visão que o povo vê também
dos ritmos que a gente toca. [...] porque tem uns instrumentos diferentes,
porque no nosso a gente usa instrumento de madeira, instrumento que a
gente mesmo faz e têm outros que eles compram e a gente além de aprender
a gente faz instrumentos, fica mais fácil. (18 anos, 12 anos no grupo)
Tem uns que são mais elevados, outros são mais quietos, outros são mais
agressivos. Esses ritmos têm uma grande diferença porque cada um desses
ritmos tem sua história de cada local, da cidade de Porto Nacional ou de
Silvanópolis, outra cidade, Natividade, e assim vai. (22 anos, seis anos no
grupo)
O que a gente toca aqui mais é os graves, que é o surdo, a caixa e aí as
diferenças dos instrumentos metais é que eles têm umas notas e aqui a gente
toca mais pelo ouvir e eles tocam mais na nota, partitura. (21 anos, 12 anos
no grupo)
Igual o funk cultural, da região mesmo, é diferente do funk normal mesmo.
É um pouco diferente. Alguns sons é diferente lá que não tem aqui. (18 anos,
cinco anos no grupo)

Um dos entrevistados afirmou, porém, que não há muita diferença, pois todos os
ritmos são tocados pelo grupo. “A gente, o Tambores do Tocantins, nós tocamos todos, todo
tipo de ritmo, desde a congada que é um ritmo tradicional, a sússia, até o funk que é um ritmo
bem atual que está no meio dos jovens, então a gente toca todos, não tem muita diferença
não”. (20 anos, 13 anos no grupo)
Entretanto, por mais que o grupo toque todos os tipos de ritmos, essas diferenças
existem e serão enumeradas: primeiro, porque os ritmos são tocados basicamente em
instrumentos de percussão, então as sonoridades se modificam; segundo, porque o grupo
realiza misturas rítmicas, como afirmou Bello, não se reproduz os ritmos, então “o funk
cultural, é diferente do funk normal” e terceiro, porque se mistura instrumentos tradicionais e
convencionais, prática não muito comum em outros grupos e que também modifica as
sonoridades.
Para complementar a questão anterior, perguntou-se aos tocadores como os ritmos
são abordados pelo grupo. A maioria deles tentara explicar o processo de ensinoaprendizagem da percussão dos ritmos. Como por exemplo, nos relatos abaixo:

É um compasso cada toque. Porque esses ritmos têm diferença, cada levada,
cada parada, cada break. (22 anos, seis anos no grupo).
Com muito treinamento. Treinando e aperfeiçoando o que nós já sabemos.
(18 anos, seis anos no grupo) .
Cada ritmo tem o seu metro e aí quando a gente não sabe a gente começa
devagar e quem já sabe fica ensinando o próximo e aí fica mais fácil. A
sússia ele conta a história, começa a corrida do cavalo e vai acelerando até a
gente parar. (18 anos, 12 anos no grupo)
A gente passa o ritmo dos tambores, aí vai passando de instrumento por
instrumento e vai ensinando como é que toca. (21 anos, 12 anos no grupo)
A gente vê alguns ritmos, aí o professor vai junta algumas coisas aí vira um
ritmo. Aí ele vai passando pra nós. Ele pega acha alguns ritmos anteriores aí
pega junta vários ritmos e faz um ritmo pra nós e passa pra nós tocar. (12
anos, cinco anos no grupo)

Apenas um integrante vai além do processo de execução dos ritmos e revela algo
muito interessante:
A gente aborda tudo de uma mesma forma, tudo a gente dá a mesma atenção,
tudo é importante porque todo ritmo tem a sua importância, mas pra nós
todos os ritmos são importantes. Os tradicionais são mais importantes porque
são os ritmos mais antigos que estavam se perdendo, mas a gente foi e
resgatou. E os atuais para que a gente sempre se mantenha atualizado com os
novos ritmos. Sempre a gente mistura. (20 anos, 13 anos no grupo)

A partir desse depoimento, nota-se que a base musical do Tambores do Tocantins
são os ritmos tradicionais, e os atuais vêm complementando, inserindo o grupo no contexto
moderno. Combinados, cada um com sua importância, esses ritmos formam, porém, a
identidade musical do grupo Tambores do Tocantins. Isso se confirma na afirmação de Bello
(2011) de que a mistura rítmica e instrumental “é a forma de expressão do Tambores do
Tocantins”. O músico ressalta:
O grupo trabalha a essência, mas também uma releitura, uma nova forma de
fazer, utilizando outros timbres e outros instrumentos, criando instrumentos
também para poder inserir nisso. O Tambores, no resultado final que é o
espetáculo, mostra as peculiaridades tradicionais, mas isso numa visão
contemporânea, que é a visão dos jovens e o próprio momento que a música
brasileira vive. 102

A questão seguinte pretendeu identificar qual a influência do gosto musical dos
102 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2011. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 2 de ago. 2011.

tocadores na produção do grupo. Para tanto, foi perguntado qual ritmo massivo eles preferiam
e qual a influência desse gênero musical na produção dos ritmos no Tambores do Tocantins.

Funk. A gente pega um pouco, o ritmo é quase o mesmo, só não tem o
mesmo material que eles tocam o outro funk lá. Nós é só a percussão. (18
anos, cinco anos no grupo)
Axé. Muita assim não, mas tem até uns ritmos assim, por exemplo, tem o
maculelé que é muito parecido [...] Tem um ritmo que mistura axé, deve ter,
mas eu que não estou sabendo dizer qual. (18 anos, seis anos no grupo)
Um samba. É bom que esse ritmo samba está divulgado em todo lugar e a
gente tocando ele vai criando, não uma barreira, mas tentando empurrar uma
barreira de conhecimentos. E esse ritmo trás benefícios pro grupo, todo
mundo gosta, todo mundo ouve o samba, é bacana. (22 anos, seis anos)
Funk 2. Acho que todo mundo gosta desse ritmo, porque é um ritmo bem
elétrico, bem rápido assim pra tocar. É um funk a tocantinense, o funk que
veio de fora, mas se juntou ao ritmo tocantinense e nós começamos a tocar
ele. (21 anos, 12 anos no grupo)
Axé. Tem muita influência, principalmente porque é próximo do nosso
Estado, que aqui também toca muito axé. [...] Tem uma mistura de axé com
outros ritmos. (12 anos, cinco anos no grupo)

Esses depoimentos revelam a preferência dos tocadores por ritmo de forte
influência negra, o axé, e por ritmo manifesto na periferia, o funk, isso implica a posição ou
lugar de fala que eles adotam. Os relatos enfatizam também o que havia sido constatado
anteriormente: a mistura rítmica do grupo Tambores do Tocantins. Os tocadores percebem
esse misto de culturas musicais no grupo, mas somente um participante expõe em seu relato a
importância disso:

Eu não tenho escolha não. Mas esses ritmos eles só nos trás mais evolução.
Ele trás a evolução da musicalidade brasileira. Porque antes um tempo
estava rolando só sertanejo, forró, então começou a surgir novos ritmos
como o funk e a gente soube se adequar bem a esses ritmos que está no meio
da geração atual. (20 anos, 13 anos no grupo)

Como a identidade se dá a partir da relação de diferença, as duas perguntas
seguintes objetivam saber como o Tambores do Tocantins se difere de outros grupos em geral
e dos grupos tradicionais do Estado. Alguns entrevistados (quatro dos 12 entrevistados)
disseram que a diferença para com outros grupos se dá pela mistura rítmica:

Acho... nos ritmos primeiro, porque tem grupos que só tocam samba-reggae
tem outros que só tocam maracatu e o nosso grupo não, é a junção de todos
esses ritmos, a gente toca de tudo e também pela amizade porque todos os
componentes se conhecem desde pequeno, a gente está sempre juntos. (20
anos, 13 anos no grupo)
Não têm muitos grupos que fazem o que a gente faz. Essa percussão com
vários instrumentos juntos. Tem tambor, tem surdo, repinique, xêquere,
timbau, vários instrumentos. (18 anos, seis anos no grupo)

Entretanto, alguns tocadores afirmaram que a diferença se dá porque o Tambores
do Tocantins, ao contrário de outros grupos, traz uma carga histórico-cultural de divulgação
dos ritmos tradicionais do Estado:

Pelo fato de a gente usar a história do Tocantins no que a gente toca, tem
muita gente que é do Estado e usa outros de fora, e a gente toca as coisas de
fora, mas também a gente usa os tambores pra contar a história do Estado
também. (18 anos, 12 anos no grupo)
Acho muito. Por que os outros grupos gostam de tocar muitas coisas
diferentes e o Tambores toca os ritmos do nosso Estado, não dos outros. [...]
nós toca o que faz parte do nosso Estado, principalmente, e os ritmos que
fazem parte da nossa cidade. (12 anos, cinco anos no grupo)

Já a diferenciação estabelecida entre grupo Tambores do Tocantins e os grupos
tradicionais de catira, sússia, tambor, congo e roda, pela maioria dos entrevistados, está na
mistura rítmica e instrumental, que se traduz na característica singular do grupo.

A diferença é que a gente tenta inovar também, o modo de tocar acrescenta
alguma coisa também nos ritmos, a gente pega o ritmo e mistura outros
ritmos também. (18 anos, 12 anos no grupo)
Temos alguns ritmos e tentamos modificar ao nosso jeito de tocar, com
vários instrumentos. (18 anos, seis anos no grupo)
A gente toca mais a percussão aí acho que não tem muita diferença, muda
algumas coisas: a introdução, os arranjos. A diferença nossa é essa porque a
gente já faz os arranjos envolvendo a música tocantinense junto com os
ritmos de outros Estados. (21 anos, 12 anos no grupo)
Só muda que tem às vezes umas pessoas que fazem parte no show da gente.
E tem alguns ritmos que tem algumas diferenças. Por exemplo, quando a
banda toca tem um som diferente, aí os outros não. (12 anos, cinco anos no
grupo)

Essa percepção de diferença pelos tocadores entrevistados é importante porque
confirma que eles têm a noção de uma identidade cultural de grupo. Afinal, não é possível
colocar tudo em um mesmo patamar, até porque, não se trata aqui de grupos com grandes
semelhanças. Na pesquisa de campo ficaram perceptíveis várias diferenças: nos instrumentos,
nas dinâmicas de apresentação, nas letras das canções e nas coreografias. Enfim, o que
relaciona esses grupos é somente a base rítmica tradicional tocantinense e a confecção
artesanal de instrumentos, embora o Tambores do Tocantins tenha incorporado outros
elementos.
Ao final da análise, nota-se que no Tambores do Tocantins a construção de uma
identidade coletiva, fundada sobre elementos socioculturais, se produz através do desejo do
indivíduo de se posicionar como sujeito. A fala dos tocadores vai no sentido de que, no grupo,
eles podem assumir uma postura diferente daquelas comumente vistas nas classes subalternas.
A identidade construída por esses “meninos” revelam que pertencer a uma coletividade, que
valoriza ritmos tradicionais, é, mais além, poder pertencer à sociedade e ter lugar importante
nela.
Mendonça (1999) entende que “o sujeito, nessa acepção, é o indivíduo ativo, o
ator (produtor, nesse caso) que não se sacia com o consumo cultural industrial dos media, mas
(re) afirma sua vivência e se reconhece na representação que faz de si e de sua experiência da
vida e do mundo”. Nesse sentido, o sujeito adquire uma consciência, se posiciona frente ao
Outro e, com isso, consegue escapar “de um cotidiano de subalternidade e de mediocridade”.
(MENDONÇA, 1999, p. 134)
Na tentativa de chegar às conclusões finais da pesquisa, a subseção seguinte
vislumbra o Tambores do Tocantins como um objeto de folkcomunicação, elucidando que
esse grupo se utiliza das manifestações culturais para expressar algo mais que a beleza dos
ritmos tradicionais, pois estão as mensagens implícitas.

5.4 O Tambores do Tocantins como fenômeno folkcomunicacional

A folkcomunicação se dá particularmente nas classes subalternas urbanas ou
rurais a partir do desejo de se manifestarem, se expressarem diante das instituições oficiais.
Na folkcomunicação as práticas culturais dessas camadas não são vistas como mero

entretenimento, espetáculo ou “folclore”, mas carregadas de sentidos, pois traduzem as
necessidades, os desenfados e a capacidade criativa de se organizarem.
Como qualquer ato de comunicação se apoia na relação emissor, canal e receptor;
o fenômeno folkcomunicacional não seria diferente, pois a comunicação das camadas
subalternas se realiza através do seguinte processo: fonte-emissor-mensagem-canal-receptorefeito.
No grupo Tambores do Tocantins esse fenômeno se desenvolve como uma ação de
crianças e jovens da cultura subalterna que subverte a hegemonia da classe dominante para
construir sua própria concepção do mundo em que fazem parte. Isso por intermédio do agente
folkcomunicador Marcio Bello dos Santos, o líder de opinião que traduz inicialmente as
mensagens.
Percebe-se que no processo folkcomunicacional do Tambores do Tocantins as
fontes são os grupos e ritmos tradicionais, a mídia e os grupos e ritmos massivos. Os
emissores são: inicialmente, o músico Bello e, hoje em dia, também os monitores e a banda
Tambores do Tocantins. As mensagens explícitas e latentes podem ser percebidas nos
instrumentos, na metodologia, na missão, no objetivo e na atuação do grupo, como também na
música (letra e ritmo).
Afinal, o Tambores do Tocantins é um grupo de ritmos percussivos, mas não se
encerra nisso, pois ele passa sua mensagem, se expressa, também através das letras das
canções. Bello (2013) ressalta que uma das mudanças mais significativas do grupo se deu na
estética das apresentações públicas da banda. Segundo o músico, o grupo iniciou só com a
percussão mais adiante, de acordo com que as oportunidades foram surgindo, sentiu a
necessidade de inovar e amadurecer. Ele explica:
Porque quando a gente começou fazia uns cortejos, aquele monte de menino
tocando [...] Então, quando a gente teve os convites pra sair, a gente teve que
inovar. Porque a gente tinha um formato, mas a gente sabia que aquilo podia
ser melhor. Como a gente tinha uma responsabilidade maior pelo evento, a
gente começou a inovar. Então, antes a gente era só um grupo de percussão,
que fazia só ritmos, e depois a gente foi acrescentando algumas coreografias,
movimentos corporais para o ritmo, e também o trabalho de construção de
um repertório, porque além de tocar, a gente queria falar alguma coisa.
Então, essa também foi uma mudança importante porque foi o momento que
a gente começa a interpretar e falar, em músicas percussivas, nossa

mensagem, o que a gente achava importante.103

A inovação do grupo começou quando eles tiveram a oportunidade de se
apresentar fora do país, na Noruega e na Itália. Assim sendo, o Tambores do Tocantins sentiu
a necessidade de ser melhor para o Outro (nesse caso estrangeiro) para obter reconhecimento
e, também, para poder “interpretar e falar” as mensagens que achava importante. Essa é uma
típica característica folkcomunicacional, pois Beltrão a classifica como a prática de um povo,
de um grupo, ou de uma comunidade – que não se utiliza dos meios de comunicação de
massa, mas sim das manifestações folclóricas – transmitirem suas mensagens, seus
pensamentos, sua maneira de viver.
Hoje, em geral, a banda toca músicas de compositores tocantinenses, mas também
possui composições próprias e desenvolve algumas coreografias. As principais músicas do
grupo são “Pilão de dois” e “Tambores do Tocantins”. As músicas retratam, respectivamente,
o cotidiano do negro na lida de pisar os mantimentos: “No pilão de pau Brasil, hoje nego vai
suar”, e como se desenvolveu o trabalho do grupo. Segue abaixo a letra da música “Tambores
do Tocantins” composta pelos músicos Marcio Bello, Genésio Tocantins e Jean Araújo.

O tambor abalou, abalou abala.
O tambor abalou, abalou abala.
Abalou toda terra deixa terra abalar.
Abalou toda terra deixa terra abalar.

Tocantins me chamou pro tambor afinar.
Tocantins me chamou pro tambor afinar.
No calor da fogueira o couro vai esquentar.
No calor da fogueira o couro vai espichar.

O suor cai do rosto na pele do tambor.
O suor cai do rosto na pele do tambor.

103 BELLO, Marcio. O Tambores do Tocantins. 2013. Entrevista concedida a Wendy Almeida de Araújo. Porto
Nacional, 4 de abr. 2013.

A cozinha faz gosto Tambores temperou.
A cozinha faz gosto Tambores temperou.

Temperou com tambor, tempera com pandeiro.
Temperou com tambor, tempera com pandeiro.
Mais uma pitadinha no caldeirão brasileiro.
Mais uma pitadinha no caldeirão brasileiro.

Já os canais que o grupo utiliza para a difusão das músicas e outras mensagens
folkcomunicacionais são os núcleos que contêm oficinas, o Espaço Cultural Tambores do
Tocantins e os eventos (palcos) em que a banda se apresenta e expõe seus instrumentos. Os
receptores das mensagens são, diretamente, os participantes do grupo, o público que assiste as
apresentações da banda e, indiretamente, as comunidades beneficiadas com o projeto. Estes
constroem significados diversos, dependendo da relação estabelecida com o veículo
folkcomunicacional.
Assim sendo, os efeitos das mensagens em seus receptores podem implicar em
diversas funções socioculturais aos participantes: adesão a uma postura crítica quanto à
música e positiva quanto aos ritmos, sentimento de pertencimento, oportunidade de
crescimento pessoal e inclusão na sociedade, adesão a valores morais e éticos; e em
entretenimento, alegria e conhecimento dos ritmos ao público do espetáculo. Já às
comunidades, podem gerar benefícios culturais, no sentido de preservação da cultura
tradicional regional; e sociais, no sentido de oportunizar a inclusão de crianças, adolescentes e
jovens.
Finalizando o processo de comunicação, esses efeitos podem chegar até as fontes:
a mídia (processo folkmidiático), os grupos tradicionais e os grupos de música massiva, como
se fossem o feedback das mensagens. Assim, o ciclo se encerra, mas logo recomeça, pois sua
característica híbrida não permite sua completude. Nesse movimento cíclico, o processo
folkcomunicacional ou a comunicação de parte da cultura subalterna de Porto Nacional se
realiza.
A folkcomunicação, bem como a constituição de identidades de resistência,
possibilita aos contingentes das culturas subalternas se posicionarem frente ao oficial, ao

legítimo, à hegemonia das classes dominantes e revelarem não necessariamente uma condição
autônoma, mas uma condição de senso crítico, discernimento e consciência. No coletivo
estudado, nota-se que os tocadores de tambor adquirem uma posição crítica quanto a
produção musical industrial.
Considerando todas as abordagens, análises e reflexões realizadas nesse estudo, o
capítulo seguinte almeja desenvolver a conclusão ou apenas pontuar eventos importantes do
trabalho. Afinal, o debate não se encerra aqui. O que se espera é estabelecer uma solução para
o problema proposto e apresentar os resultados da pesquisa, bem como sugerir novos
questionamentos sobre a mesma temática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Peregrinar pelo campo da comunicação, atrelado ao da cultura, buscando elucidar
questões específicas na sociedade, é sempre uma tarefa complexa que exige acuidade,
destreza e cautela. Afinal, pode-se facilmente cair nas armadilhas do reducionismo ou
determinismo. Os desafios dessa pesquisa giraram em torno disso, pois embora tenha se
trabalhado com rigor e sistematização algumas falhas ou limitações podem ter ocorrido. Por
toda problemática desenvolvida nesse estudo faz-se agora a tentativa de pontuar erros e
acertos e de estabelecer uma possível conclusão para os resultados alcançados.
Erro comum do pesquisador é ir a campo “armado” de suas conjecturas, teorias,
suposições e descrenças da possibilidade de encontrar algo mais que o dado, o corriqueiro.
Antoine de Saint-Exupéry afirmou em O pequeno príncipe “o essencial é invisível aos olhos”,
e é muito mais quando se acha que já se sabe tudo, que não há nada mais além do discurso
pronto. Alguns indivíduos também se precipitam nesse erro, por não vislumbrar algo além do
que é instituído pela classe dominante, ou pela cultura de massa. Isso, porém, parece não
ocorrer com alguns “meninos” de uma comunidade periférica de Porto Nacional.
O ponto de partida dessa jornada veio de algumas inquietações justamente quanto
a essa coletividade. Mesmo constituído de crianças e jovens, por que o Tambores do Tocantins
optou por trabalhar com ritmos tradicionais? Por que a decisão de se formar um grupo em
torno disso? Como a ação de apropriar desses ritmos acontece? Aparentemente, impressões de
iniciante, os ritmos tradicionais por si só e a preservação da cultura tradicional seriam os
aglutinadores desses indivíduos tocadores de tambor, logo, que isso ocorre nos grupos
tradicionais de manifestações culturais tocantinenses.
Mais adiante, norteada por reflexões teóricas e empíricas, compreendeu-se que
poderia haver algo mais. Com isso, novas proposições fluíram: inclusão social como vínculo
importante, os tocadores como sujeitos detentores de senso crítico, o palco, a rua, os núcleos,
os tambores e os ritmos como veículos para transmitir mensagens; sendo essas opiniões,
desabafos, críticas, reivindicações, bem como expressões de superação e alegria. Assim
sendo, a comunicação não se realiza apenas por instituições midiáticas oficiais. A classe
subalterna comunica e, nesse sentido, também informa, persuade e entretém, com as

“ferramentas” que possui: as manifestações culturais.
Nesse movimento de subversão ao oficial, o subalterno também se configura
resistente. Não que a resistência esteja na esfera reacionária, inimiga das indústrias culturais,
que se opõe veemente às novidades instigantes da pós-modernidade e, por isso, seja vista
como inapropriada pelos progressistas. A cultura subalterna tece, lenta e profundamente, uma
concepção própria do mundo, distingue das demais, e resiste. Nessa vertente trabalha o grupo
Tambores do Tocantins, apesar do seu viés empreendedor.
A característica empreendedora do Tambores do Tocantins é uma marca identitária
do grupo que elucida a influência que a cultura de massa implanta nas produções culturais
populares, como também, a diferenciação para com os grupos tradicionais do Estado. Afinal,
não há nesses “grupos de raiz” vínculos empregatícios, tampouco viés empreendedor. O
sentido de realizar as práticas culturais tradicionais, para esses grupos, se encontra
exclusivamente na importância de preservar a cultura ancestral, de origem africana.
Importante esclarecer que não se postulou aqui levantar bandeiras, fazer
apologias, de uma cultura pura e autônoma, ou além, de uma cultura manipuladora. Tão
pouco engajar na luta por uma miscelânea de culturas, como solução, por si só, da clássica
problemática de contradição entre tradição e modernidade. Longe disso, o reconhecimento por
um espaço de luta hegemônica e contra-hegemônica, bem como, de resistência e
consentimento, é o objetivo que justifica o debruçar teórico-prático-metodológico sobre o
campo cultural, especificamente sobre o recorte estabelecido.
Por tudo que foi trabalhado, abordagens teóricas, coleta de dados, descrição do
objeto, cruzamento de dados, investigações e análises, chega-se ao entendimento do universo
Tambores do Tocantins como grupo dinâmico, misto, híbrido que constrói sua identidade de
grupo na inclusão social por meio da arte-educação.
Os ritmos tradicionais, em segundo plano, teriam sua importância, mas não seriam
o vínculo mais forte de integração do grupo.Durante as visitas de campo, com as observações,
percebeu-se o contrário: os ritmos como vínculo de formação do grupo e a inclusão social em
segundo plano. O criador do Tambores do Tocantins, em seu discurso, também enfatiza essa
realidade.
Os tocadores desenvolvem, a partir de um estilo tradicional, mas incorporando
elementos da cultura de massa, suas próprias formas e estilos de expressão cultural; adquirem

uma postura positiva em relação aos ritmos; possuem uma posição crítica em relação à música
da cultura de massa; e produzem identidades de resistência. Mas não são exatamente esses
fatores que constroem a identidade coletiva do Tambores do Tocantins, como pressuposto no
início do trabalho.
O essencial para os tocadores, e ficou claro no discurso deles, é participar dessa
coletividade para obter oportunidades, uma “chance de um futuro melhor” e serem incluídos
na sociedade. Os ritmos tradicionais não são vínculos iniciais de identificação dos
participantes, mas o fio condutor da tão almejada inclusão, bem como, do reconhecimento, do
olhar perplexo do Outro, que vê não os indivíduos “inferiores” da periferia, mas os sujeitos
autores e produtores de si, de um futuro diferente, músicos percussionistas e agentes que
imprimem uma mensagem importante.
A esse propósito, foi visível em todos os relatos dos tocadores o orgulho e a
satisfação por repassarem o que sabem. A cultura tradicional ganha importância nesse sentido:
na contribuição dos participantes na divulgação de um aprendizado (confecção de
instrumentos e execução de ritmos tradicionais) que estava se perdendo. Também, acredita-se
que eles se sintam importantes por estarem à frente de um cargo de certa relevância. Esses
“meninos” passam, então, de uma situação de subalternidade, para uma situação de
eminência. Essa mudança se mostra em construção porque faz parte de uma luta maior, entre
hegemonia e resistência, subalterno e dominante, oficial e não oficial, que não é categórica.
A observação participante em campo, e as entrevistas em profundidade, se fizeram
relevantes, pois enriqueceram o trabalho. Afinal, as maiores descobertas perpassam por
experiências vivenciadas. Sendo assim, foi o convívio que possibilitou a compreensão da
realidade, que não é facilmente apreendida durante o “espetáculo”. Isso ocorreu especialmente
no momento em que os tocadores davam seus depoimentos, uma vez que, quando foi dada a
oportunidade do subalterno falar, vislumbrou-se novos horizontes.
As limitações dessa pesquisa se encontram em fatores práticos e teóricos, como
recursos financeiros e humanos, tempo e recorte do tema. Seria importante verificar, por
exemplo, o reconhecimento desse grupo na comunidade de Porto Nacional ou na mídia, mas
isso não se fez possível, justamente pela metodologia e recortes utilizados. Também poderiam
ter sido usadas mais fotografias de autoria da pesquisadora, mas, pela falta de material de
captação de qualidade, optou-se por utilizar parte do acervo do grupo.

Apesar de todas as hipóteses não terem sido confirmadas, e do recorte teórico e
metodológico não ter permitido ir mais adiante, não se pode mensurar o quanto foi importante
a experiência vivenciada com o Tambores do Tocantins, bem como, com o referencial
bibliográfico utilizado. Por todo trabalho teórico e empírico desenvolvido nessa pesquisa,
entende-se que a construção do conhecimento é um caminho árduo, mas muito gratificante.
Finaliza-se aqui, portanto, uma etapa. Encerra-se, nesse momento, um caminho
científico para que outras descobertas sejam feitas na mesma extensão percorrida. Afinal, o
que sobrevive não são as teorias, mas as realidades que são teorizadas. Como essas realidades
se modificam com o tempo, devem ser vislumbradas também sob novas perspectivas, a partir
de outros ângulos de visão para que novas histórias venham a ser narradas.
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APÊNDICE A - ROTEIROS PARA AS ENTREVISTAS

I - Roteiro para entrevista com o criador e coordenador do projeto
Identificação:
Nome
Idade
Profissão

1. Histórico do grupo;
2. Perfil, objetivos e atividades do grupo;
3. Relação com a mídia;
4. Sustentabilidade do projeto/economia
5. Missão do projeto e inovações.

II - Roteiro para entrevista com os participantes do grupo

1. Como você conheceu o projeto Tambores do Tocantins?
2. Quem é o grupo Tambores do Tocantins? Como você o define?
3. Quanto tempo de participação no Tambores do Tocantins?
4. Por que resolveu participar do grupo?
5. Você se sente parte e pertencente ao grupo?
6. O que te motiva a fazer parte desse grupo?
7. O que te faz permanecer no grupo?
8. O que o Tambores do Tocantins significa para você? Qual a importância dele para a
sua vida?
9. O que você já aprendeu no projeto?
10. O que te chama mais atenção no grupo? O que te atrai?
11. O que o Tambores do Tocantins te trouxe de bom?
12. Qual o seu papel no grupo?

13. Como você se sente no projeto? Acha que sua participação faz a diferença?
14. Qual o lugar que o grupo ocupa na sua vida? É importante fazer parte desse grupo?
15. Vocês são unidos? Qual o vínculo que mantém essa união?
16. Como é trabalhar com ritmos tradicionais?
17. O que esses ritmos significam para você?
18. Quais as diferenças dos ritmos que vocês tocam para outros ritmos?
19. Como os ritmos são abordados pelo grupo?
20. Que tipo de ritmo (massivo) você gosta?
21. Qual a influência desse gênero musical na produção dos ritmos no Tambores do
Tocantins?
22. Como vocês se diferenciam de outros grupos musicais (em geral)?
23. Quais as diferenças entre o seu grupo e os grupos tradicionais de catira, sússia, etc?

III - Roteiro para entrevista com representantes de grupos mais antigos

1. Fale sobre o trabalho do seu grupo.
2. Há o reconhecimento dessas manifestações pelo Governo do Estado?
3. Você se identifica com o trabalho do grupo Tambores do Tocantins, se reconhece
nele?
4. Quais as diferenças do trabalho de seu grupo com o do grupo Tambores do Tocantins?
5. Você acha que o tambores do Tocantins faz um trabalho de resistência cultural?
6. Qual a importância de grupos como esse para a resignificação e manutenção desses
ritmos?

