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Resumo: O presente trabalho consiste em um estudo de 3 ritmos musicais amazônicos em 3
estados do norte do Brasil. Para cada ritmo catalogado, contemplamos questões como, o local
de incidência, fragmentos históricos, organologia dos instrumentos de percussão, forma de
execução e transcrições. Por se tratar de um assunto pouco estudado, este trabalho nos estimula
a saciar em parte esta lacuna relacionada à carência de estudos voltados especificamente para a
parte rítmica e percussiva dos gêneros musicais aqui investigados.
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Drums of the Amzon: a study of percussive musical performance of 3 rhythms from the Brazilian
Amazon
Abstract: The present work consists of a study of 3 Amazonian musical rhythms in 3 states of
northern Brazil. For each cataloged rhythm, we contemplate questions such as the place of
incidence, historical fragments, organology of percussion instruments, form of execution and
transcriptions. Because this is a little studied subject, this work stimulates us to partially sate
this gap related to the lack of studies focused specifically on the rhythmic and percussive part
of the musical genres investigated here.
Keywords: Drums of the Amazon, Musical Rythms of the Amazon, Boi-Bumbá of Amazonas,
Carimbó of Pará, Marabaixo of Amapá.

1. Introdução
O processo de mundialização tem se tornado presente nas discussões de
muitos autores, principalmente na pós-modernidade onde as fronteiras se fazem cada
vez mais fluidas. Frederich Barth (1998), há muito nos alude a este fato com a seguinte
tese:
Embora a hipótese ingênua de que cada tribo ou povo manteve sua cultura
graças a uma ignorância belicosa de seus vizinhos não seja defendida por
mais ninguém, persiste a visão simplista de que o isolamento geográfico e
social tenham sido os fatores críticos na manutenção da diversidade cultural.
(BARTH, 1998, p. 188)

Na região Amazônica não poderia ter sido diferente, o trânsito de
indivíduos entre fronteiras de comunidades ribeirinhas é constante, e isso contribui para
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a pluralidade e diversidade cultural local. Neste contexto, Reily et al. (2016) nos
aludem:
Localidades são contextos dinâmicos; são pontos de encontros contínuos
entre pessoas, ideias, práticas, tecnologias, objetos que vão convergindo no
local ao longo do tempo. A especificidade da localidade deriva de suas
relações com outras localidades, mais do que com o seu isolamento. (REILY
et al., 2016, p. 1)

O estudo sobre as manifestações musicais em comunidades camponesas
amazônicas, por muito tempo, foi negligenciado por um tipo de visão institucional
nociva, que tem subjugado muitas destas manifestações enquanto práticas artísticomusicais de caráter inferior ou “atrasada”, por serem realizadas no meio da floresta.
Partindo deste argumento, reportamo-nos a John Blacking (1973), no clássico How
musical is man ?, onde nos alude com a ideia de que a evolução da tecnologia e o
crescimento/desenvolvimento de uma sociedade não podem ser considerados como
sinal de “evolução cultural” ou de evolução de potencial intelectual especialmente se
aplicarmos isto comparativamente às manifestações musicais de cada sociedade. Com
base nos pontos supracitados, fica claro a importância da realização de estudos
relacionado às manifestações rítmicas musicais amazônicas.
Embora o processo de formação da expressão cultural amazônica tenha
sofrido influências de variadas culturas, como a cultura europeia, africana, bem como,
de culturas oriundas dos países latino-americanos (principalmente, os que dividem com
o Brasil os territórios Amazônicos – Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia, Peru,
Guianas Francesa e Inglesa e Suriname) e, ainda, tenha aglutinado também costumes e
traços culturais trazidos por migrantes de outros estados que lá se instalaram, é
extremamente importante ressaltar ainda que “os povos indígenas deixaram suas
marcas profundas na cultura amazonense em vários segmentos: na culinária, na
medicina, na língua e principalmente nas danças e folguedos” conforme ressalta Horta
(2004). Partindo do pressuposto que, onde se tem um folguedo, temos danças e,
consequentemente, temos a música e seus elementos rítmicos, sobre os quais,
inevitavelmente, essas danças irão se desenvolver e adquirimos assim, a motivação a
mais da qual necessitávamos para que iniciássemos os estudos dos rítmos.
Entendemos que um dos fatores primodiais para as pesquisas é o
levantamento de dados dessas manifestações rítmicas por meio de catalogações
(ALVES, 2011, pg 03), visitas in loco, gravações, entrevistas e transcrições desses
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ritmos para que, a partir da obtenção destes dados, possamos realizar mais estudos e
em maior profundidade no campo musicológico dessas manifestações.
As pesquisas sobre os ritmos musicais amazônicos já se encontram em
curso, boa parte das informações usadas neste trabalho são provenietes do livro
Tambores da Amazônia: rítmos musicais do Norte do Brasil de minha autoria, lançado
em 2015 pelo edital de patrcínio do Banco da Amazônia S/A. Para compartilhar os
resultados deste levantamento no I Congresso Brasileiro de Percussão, escolhemos 03
ritmos já contemplados em nossas pesquisas, a saber: 1) Boi-bumbá do Amazonas; 2)
Carimbó do Pará e 3) Marabaixo do Amapá.

2. Boi-bumbá do Amazonas
2.1- Local de Incidência e Fragmentos Históricos
Existem muitas versões e poucos registros acerca da origem do Boi-bumbá
do Amazonas, o que se torna bastante comum na maioria das manifestações passadas
através da oralidade. Tomaremos como uma de nossas referências o trabalho de
Doutoramento apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da
USP, de autoria do Profº Drº Sérgio Ivan Gil Braga, no qual ele afirma:
Existem muitas opiniões sobre a origem desses dois bumbás, ao ponto de
observarem a atenção dos cultuadores da tradição, preocupados em
determinar a genealogia da transposição cultural, que poderia estar radicada
no início do século XX e difundida a partir do Piauí, Maranhão, Ceará, Pará
ou, como querem alguns, Manaus (Mendes de Oliveira, 1977; Vieira Filho,
1977; Andrade, 1978; Menezes, 1972 e Saunier 1989)”.

Embora tenha tomado proporções proporções gigantescas tanto no âmbito
comercial, bem como no âmbito de recohecimento em níveis nacionais e internacionais
com o Festival de Parintins1 no estado do Amazonas, esta manifestação acontece em
várias outras localidades ao longo de grande parte do território do estado do Amazonas,
é possível observá-la em quase todos os municípios durante as festividades juninas.
Com o passar dos anos, esse “Boi” foi se moldando conforme a realidade do local onde
se instalava.
2.2- Organologia dos Instrumentos de Percussão e Transcrições

1

Grande festa onde concorre uma competição entre duas agremiações de bois, o Garantido e o
Caprichoso, ocorrente todos os anos no final do mês de junho no município de Parintins no estado do
Amazonas.
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Para este trabalho, iremos citar os instrumentos que são tocados
especificamente no Festival de Parintins. Os instrumentos de percussão que compõem
o rítmos do Boi-bumbá são: Caixinha, Surdo de Marcação, Palminha, Repique, Rocar
e Surdo Maracanã.
Caixinha - conhecida entre os percussionistas mais antigos como “Tarol”,
é presa à cintura do músico por uma alça ou correia, também conhecida por eles como
“Talabarte2”. Possui aro 14” (quatorze polegadas) e uma esteira de 40 fios por dentro
e uma outra esteira de 40 fios por fora, totalizando 80 fios. Dessa forma, com uma única
caixinha podemos produzir um efeito sonoro de várias caixas tocando ao mesmo tempo
e o resultado passa a ser um som consistente e denso.

Figura 1: Caixinha do Boi-Bumbá de Parintins.
Fonte: Foto de Agenor Junior (Tocador de caixinha oficial do Boi Caprichoso).

Figura 2: Célula rítmica da caixinha do Boi de Parintins.
Fonte: Transcrição de Ygor Sauier a partir da performance dos percussionistas dos Bois de Parintins.

Surdo de Marcação – esse instrumento é a “locomotiva” da batucada, por
isso, este tambor precisa ser grande. Possui um aro de 20” (vinte polegadas) de
circunferência. Sua pele batedeira possui duplo revestimento, pois através dela, é
possível extrair um timbre grave. É tocado com baquetas grossas de ponta macia,
sempre procurando extrair o som mais grave possível.
2

Alça (ou sinta) utilizada para prender o tambor ao corpo do percussionista.
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Figura 3: Surdo de Marcação
Fonte: Foto de Agenor Junior (tocador de caixinha do Boi Caprichoso)

Figura 4: Célula rítmica do Surdo de Marcação.
Fonte: Transcrição de Ygor Sauier a partir da performance dos percussionistas dos Bois de Parintins.

Palminha - é feita de dois blocos de madeira percutindo-se entre si. Foi
inserida para substituir as palmas humanas, dessa feita originou-se seu nome. O
resultado sonoro com as madeiras é mais satisfatório do que as palmas humanas, com
mais volume e um timbre mais agudo.

Figura 5: Palminha do Boi-bumbá de Parntins.
Fonte: imagem acessada no site www.portalamazonia.com.br em 10 de jul. de 2011.
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Figura 6: Célula rítmica da Palminha do Boi de Parintins.
Fonte: Transcrição de Ygor Sauier a partir da performance dos percussionistas dos Bois de Parintins.

Repique - também é conhecido como “repique de mão” (o mesmo do
samba). Possui aro 10” (dez polegadas) de circunferência e seu casco é de alumínio, de
forma cilíndrica. Possui também parafusos afinadores paralelos, ou seja, quando se
afina a pele de cima, a pele de baixo afina simultaneamente. Da mesma forma que as
caixinhas, ele também é preso à cintura com uma correia ou alça. Seu timbre é agudo e
o diferencia da caixa, criando uma espécie de linha melódico-percussiva.

Figura 7: Repique usado no Boi-bumbá de Parintins
Fonte: Retirado de < www.percussionista.com.br >. Acessado em 10 jul. 2011.

Figura 8: Célula rítmica do Repique no Boi-Bumbá de Parintins.
Fonte: Transcrição de Ygor Sauier a partir da performance dos percussionistas dos Bois de Parintins.

Rocar - utilizado no Boi de Parintins, é constituído por uma base de ferro
ou alumínio com três ou mais barras paralelas e com pegadores para as duas mãos.
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Todo preenchido com platinelas (pequenas placas circulares) de metal que quando
percutidas entre si, produzem um som estridente e agudo.

Figura 9: Tocadora de Rocar
Fonte: imagem acessada no site www.boigarantido.com.br

Figura 10: Célula rítmica do Rocar do Boi-bumbá de Parintins
Fonte: Transcrição de Ygor Sauier a partir da performance dos percussionistas dos Bois de Parintins.

Surdo Maracanã - é o maior dos tambores, com seu aro de 22” (vinte e
duas polegadas) de circunferência. O músico escolhido, em geral é o mais experiente e
antigo, já que possui grande responsabilidade, tendo em vista que ele é o que dá a
“chamada”3 para todos os tambores do Boi. Possui um som bastante grave e volume
suficiente para que todos ouçam seu toque.

3

Toque forte e imponente que marca o início das seções rítmicas na percussão do Boi-Bumbá.
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Figura 11: Surdo Maracanã
Fonte: Retirado de: < www.emporiodosom.com >. Acessado em: 10 jun. 2011

Figura 12: Célula rítmica do Surdo Maracanã
Fonte: Transcrição de Ygor Sauier a partir da performance dos percussionistas dos Bois de Parintins.

Figura 13: Grade rítmica do Boi-bumbá de Parintins
Fonte: Transcrição de Ygor Sauier a partir da performance dos percussionistas dos Bois de Parintins.
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3. Carimbó do Pará
3.1 – Local de Incidência e Fragmentos Históricos
A ocorrência da manifestação do Carimbó se dá em várias localidades ao longo
de todo o estado do Pará. Na cidade de Belém, capital do estado, há uma forte incidência
do Carimbó, pode-se afirmar que esta manifestação assume um espaço significativo na
formação identitária paraense. Para tanto, nesta obra, estudaremos o Carimbó do
município de Marapanim, por ser considerado pelos prórpios manifestantes a “Terra do
Carimbó” e ainda por ser o lugar onde essa manifestação prosperou ao longo dos anos.
Atualmente Marapanim cedia o principal festival de Carimbó de toda a região e hoje
conta com mais de 40 grupos de Carimbó.
Alinhavando os fragmentos históricos obtidos a partir de visitas à campo
no início de 2015, os primeiros toques daquilo que conhecemos hoje como “Carimbó”
data de meados da segunda metade do século XVIII com a chegada de emigrantes
vindos do estado do Maranhão e se instalaram na Vila de Maranhão ou Maranhãozinho
(texto do historiador Carlos Canuto, datilografado em 08/11/2006). Sem muita
dificuldade, percebemos que o tambor é o mesmo da família dos tambores de cultura
africana introduzida no Brasil no período da colonização, pois também consiste em um
tambor disposto horizontalmente e monta-se em cima para percutir com a palma das
mãos na pele fixada em uma das extremidades. O nome do tambor que também dá nome
ao ritmo se chama “Curimbó” ou “Carimbó” (em nossa viagem de pesquisa a
Marapanim - PA, percebemos que os percussionistas usavam os dois nomes referindose ao mesmo tambor).
3.2 - Organologia dos Instrumentos de Percussão e Transcrições
No Carimbó, o instrumento denominado “Curimbó” assume um papel
central na performance rítmica dessa manifestação, vejamos a origem do nome:
(...) do Tupi Korimbó, veio a primeira denominação do tambor que daria
nome a essa importante manifestação da cultura brasileira. Junção de curi
(pau oco) e m’bó (furado, escavado), traduzido por “pau que produz som”,
ao longo do tempo o termo foi adaptado e/ou transformado em curimbó,
corimbó e carimbo. (INRC- Inventário Nacional de Referências Culturais,
Dossiê IPHAN {Carimbó}, outubro de 2013).

Além do Curimbó, os instrumentos de percussão presentes nos tradicionais
grupos de Carimbó sao o Milheiro e as Maracas..
Curimbó – Um tronco oco de árvores amazônicas em geral Siriúba, Copiúba e
outras madeiras da região. É escavado e possui cerca de 1m de comprimento por 30 cm
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de diâmetro (essas medidas podem variar). Nesse tambor também se usa peles de
animais como veados e/ou Caititu. O tambor de Carimbó também faz parte da família
dos tambores africanos, nessa manifestação percebemos o uso de mais de um tambor e
em tamanhos diferentes chegando a formar naipes4.

Figura 14: Curimbó
Fonte: acervo de pesquisa de Ygor Saunier

Figura 15: Célula rítmica da variação 1 do Curimbó
Fonte: Trancrição de ygor Saunier a partir da performance de percussionistas do Carimbó de
Marapanim.

Figura 16: Célula rítmica da variação 2 Curimbó
Fonte: Trancrição de ygor Saunier a partir da performance dos percussionistas de Carimbó de
Marapanim.

4

Grupo de instrumentos do mesmo tipo, numa orquestra (Dicionário da Língua Portuguesa, Porto
Editora, 2014).
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Milheiro – instrumento da família dos chocalhos de recipiente, consiste em
um tubo cilíndrico feito de metal, possui medidas entre 30 cm a 40 cm de comprimento
por aproximadamente 2” a 4” de diâmetro. Em seu interior é inserido certa quantidade
de milhos que ao sacudi-lo, se entrechocam nas paredes do recipiente metálico,
produzindo assim um som agudo e estridente.

Figura 17: Milheiro
Fonte: acervo de pesquisa de Ygor Saunier

Figura 18: Célula rítmica do Milheiro
Fonte: Trancrição de ygor Saunier a partir da performance dos percussionistas de Carimbó de
Marapanim.

Maracas – As Maracas também são instrumentos que fazem parte do grupo
dos chocalhos em recipiente. No caso das Maracas do Carimbó de Marapanim, quase
sempre são pintadas de uma ou duas cores.

Figura 19: Maracas
Fonte: acerv de pesquisa de Ygor Saunier
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Figura 20: Célula rítmica da variação 1 das Maracas
Fonte: Trancrição de ygor Saunier a partir da performance dos percussionistas de Carimbó de
Marapanim.

Figura 21: Célula rítmica da variação 2 das Maracas
Fonte: Trancrição de ygor Saunier a partir da performance dos percussionistas de Carimbó de
Marapanim.

Figura 22: Grade Rítmica do Carimbó de Marapanim
Fonte: Trancrição de ygor Saunier a partir da performance dos percussionistas de Carimbó de
Marapanim.
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4. Marabaixo do Amapá
4.1 – Local de Incidência e Fragmentos Históricos
O Marabaixo é mais um gênero musical da família dos afro-brasileiros. Sua
prática consolidou-se no estado do Amapá, na capital Macapá, destacando-se alguns
locais de forte expressão desta manifestação, tais como o bairro do Laguinho (um dos
bairros mais antigos da cidade de Macapá originalmente ocupado por negros), bairro
da Favela (onde havia uma grande rivalidade/disputa com o Marabaixo do Laguinho),
na comunidade do Mazagão (lugar onde pudemos perceber uma forma diferente de se
tocar Marabaixo) e, por fim, no quilombo do Curiaú ou Cria-ú, local onde concentrouse a nossa pesquisa.
Estima-se que a prática do Marabaixo no Estado do Amapá date de meados
do século XVIII, a partir da introdução da mão-de-obra escrava negra naquele estado.
O Marabaixo, bem como boa parte das manifestações estudadas em nossa pesquisa, não
dispõe de vasto acervo que trate dos rítmica dessa manifestação, fato este que nos induz
a buscar informações nas únicas fontes ainda existentes, os próprios percussionistas que
são mestres da tradição oral e descendentes de quilombolas residentes nessa localidade.
4.2 - Organologia dos Instrumentos de Percussão e Transcrições
O principal instrumento de percussão dessa manifestação é a Caixa de
Marabaixo, este tambor exerce papel central na condução da performance desse rítmo,
mas, sem muito esforço, é possível percebermos a inserção de outros instrumentos
como maracas, ou chocalhos, ou afoxés, ou ganzás, ou caxixis e dentre outros,
especialmente em grupos, bandas e rodas de Marabaixo.
Caixa de Marabaixo - Segundo o percussionista amapaense Paulo Bastos:
“Originalmente, as caixas de Marabaixo são construídas com tronco de
madeiras encontradas nas matas dos quais são escavados até chegarem a
forma de cilindro, cobertas com couros de animais (Boi, Bode, cobra Sucurí
e outros). Possui um sistema de amarração por cordas que facilita a afinação
e fixação da pele no instrumento. Porém atualmente, os artesãos estão
procurando outras alternativas sustentáveis e ecologicamente corretas”.

O principal instrumento do Marabaixo, consiste num tambor de corda, cujo
casco é feito de material reciclado. Procurando adequar-se aos princípios da
sustentabilidade, Pedro Bolão, um dos principais fabricantes de Caixas de Marabaixo
da região, afirma que todos os seus instrumentos são feitos com restos de madeira (a
Macacaúba) que não servem mais nas marcenarias. Embora ainda utilize o couro de
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animais silvestres para fabricar as peles dos tambores, Bolão afirma que já está
procurando fontes alternativas para que não sejam mais utilizadas esse tipo de material
em seus instrumentos.

Figura 23: Pedro Bolão e sua Caixa de Marabaixo
Fonte: acervo de pesquisa de Ygor Saunier

Figura 24: Tocadores de Caixa de Marabaixo
Fonte: - Tocadores de Caixa de Marabaixo do Curiaú (Acervo do IBGE: imagem obtida no site:
http://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/2010/09/folclore-e-tradicoes-marabaixo-do.html acessado em
23 de Maio de 2013).
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Figura 25: Célula rítmica principal da caixa de Marabaixo
Fonte: Trancrição de ygor Saunier a partir da performance dos percussionistas de Marabaixo.

Figura 26: Grade rítmica do Marabaixo
Fonte: Trancrição de ygor Saunier a partir da performance dos percussionistas de Marabaixo.

Em guias de conclusão, julgamos importante ter iniciado este trabalho de
pesquisa a cerca de 6 anos atrás, por entendermos a importãncia do levantamento e
conhecimento dos rítmos musicais oriundos da amazônia brasileira que são pouco
conhecidos em funçaõ da falta de material/estudos relacionados a estes. O trabalho aqui
apresentado é resultado de um Projeto de Iniciação Científica – PIBIC relizado na
Universidade Federal do Amaznas – UFAM ainda em minha graduação, é importante
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ressaltar que as pesquisas ainda estão em curso, desta vez, como meu projeto de
Mestrado no programa de pós-graduação em música da UNESP com o intútito de obter
bases epistemológicas para realizar um trabalho cada vez mais fundamentado.
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