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Resumo: O Tambor de Crioula é uma das manifestações tradicionais que mantém traços

da herança africana presente no Estado do Maranhão. Possui forte caráter religioso e é

comumente ligado a entidades das religiões afro-brasileiras como o Tambor de Mina e a

Umbanda. A partir do surgimento de atividades artísticas e culturais no centro da cidade

de São Luís, alguns grupos de Tambor de Crioula passaram a criar atividades e diálogos

com outras manifestações populares de maneira muitas vezes autônoma e fora do circuito

turístico implementado pelas políticas públicas e ações de salvaguarda, implementadas a

partir do Registro do Tambor de Crioula como Patrimônio Imaterial ,garantindo cada vez

mais visibilidade e interesse por parte de vários grupos sociais, dialogando com outras

manifestações  artísticas,  turismo,  mídia  e  religiosidade  afro-brasileira.  A partir  desses

movimentos o Tambor de Crioula vem garantindo novos espaços e circula  por  outras

cidades,  festivais  de arte  e  encontros  entre  culturas tradicionais sendo extremamente

aberto  aos fluxos culturais  presentes  desde a área em que se  encontra  e  fora  dela.
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Pretende-se  neste  trabalho  compreender  as  possíveis  interações  e  ressignificações

presentes  no  Tambor  de  Crioula  na  cidade  de  São  Luís  a  partir  de  experiências  de

mobilidade e diálogos culturais.
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INTRODUÇÃO

O  Tambor  de  Crioula,  também  chamado  de  Punga,  é  uma  das  principais

manifestações populares do Maranhão, sendo realizado em diferentes épocas do ano,

sobretudo carnaval, festas juninas e pagamentos de promessas a São Benedito. Envolve

dança,  canto  e  toque percussivo  de três  tambores.  A brincadeira  de  tambor,  como é

comumente  chamada  por  seus  participantes,  possui  ascendência  negra,  sendo  difícil

especificar suas origens, ainda que a mesma seja estipulada por alguns estudiosos do

folclore brasileiro (Carneiro, 1961). 

A partir da década de 70, o Tambor de Crioula passa a adquirir mais notoriedade e

interesse público ,ultrapassando as barreiras do preconceito e sendo reconhecido como

parte importante da cultura popular maranhense, que se expandiu de maneira notória no

interior do Maranhão e na capital.(Ferretti, 1979) Seus diferentes ritmos, maneiras e tons

foram oficialmente reconhecidos como Patrimônio Imaterial do Estado do Maranhão no

ano de 2007,  se  inserindo nos programas de salvaguarda do Instituto  do  Patrimônio

Histórico e Artístico do Maranhão (IPHAN- MA). Atualmente somam-se mais de 80 grupos

de Tambor de Crioula somente na capital  São Luís,  número que vem se expandindo

notavelmente (Ramasotte, 2007: 103)

As recentes políticas de incentivo à cultura popular e agenciamentos do Estado

bem  como  as  ações  de  salvaguarda  feitas  pelo  IPHAN  têm  contribuído  para  novas

dinâmicas e organizações entre os grupos de Tambor de Crioula, sobretudo no que se

refere à visibilidade dada a eles. Além disso, as novas interações e diálogos que se dão

desde a década de 90 com o investimento turístico, midiático e cultural dados à cultura

popular maranhense têm proporcionado novos arranjos e maneiras de vivenciar o Tambor

de Crioula dentre os grupos e seus brincantes. 

Com a notória expansão política e econômica da cidade de São Luís nas últimas

décadas,  a  cultura  popular  do  Estado  do  Maranhão  vem adquirindo  novas  nuances,

apropriações e tomando de conta de novos espaços de diálogo. Sobretudo os grupos de

Tambor de Crioula existentes na capital São Luís demonstram amplas possibilidades de

mudanças, aspectos inventivos caracterizados pelas suas relações e trocas culturais no



contexto urbano da capital.

Considerando as relações existentes entre a cultura popular e o contexto urbano,

suas intensas trocas culturais, articulações políticas e diálogos artísticos e religiosos é

que atento para as possíveis novas configurações existentes no Tambor de Crioula na

cidade  de  São  Luís,  sua  capacidade  de  invenção  e  expansão  das  expressões

performáticas  que  concedem  uma  reflexão  sobre  a  necessidade  que  os  grupos  das

manifestações populares têm de se reinventarem no espaço urbano da modernidade.

Como afirma Canclini (2003: 217) é inegável que o crescimento, em grande parte, da

difusão das culturas tradicionais advém da indústria cultural e dos meios de comunicação

de massa bem como de diferentes instâncias sociais.  Por esse motivo, os grupos de

Tambor  de  Crioula  do  Maranhão  não  devem  ser  considerados  como  organizações

estáveis  em  suas  composições  e  permanências.  Devem  ser  vistos  de  maneira

diversificada, a partir do local onde se situam, da trajetória e aberturas de cada um.

Partindo da observação de recentes estratégias de legitimidade e expansão de um

grupo de Tambor de Crioula do centro histórico de São Luís, o Tambor de Crioula de

Mestre  Amaral,  proponho  pensar  sobre  as  novas  dinâmicas  existentes  entre  as

manifestações folclóricas do Maranhão em constante movimento, considerando assim as

possibilidades de autonomia das mesmas num contexto de múltiplas fluências artísticas,

políticas, econômicas e religiosas.

 Neste trabalho pretendo refletir sobre as interações e ressignificações presentes

no Tambor de Crioula ludovicense, o surgimento de novos espaços, referências artísticas,

bem como a circulação de grupos de Tambor de Crioula para outras regiões do país a

partir de iniciativas próprias de intercâmbios e trocas culturais com outras manifestações

populares.

Tendo  em  vista  que  aqui  tratamos  de  uma  expressão  cultural  bastante

diversificada, que se espalha por todo o Estado do Maranhão e possui diferentes “formas”

de  ser  realizada  bem  como  diferentes  níveis  de  interações  e  aberturas,  buscamos

compreender o Tambor de Crioula sobretudo no âmbito urbano, artístico e cultural  do

Centro Histórico de São Luís, campo este que nos permite compreender novos fluxos e

trocas culturais  existentes  entre  os  grupos ressaltando as  relações de seus agentes-

brincantes com o espaço público e seus reflexos na performance do Tambor de Crioula. 

NOTAS SOBRE O TAMBOR DE CRIOULA NO MARANHÃO: UMA   PERSPECTIVA

ETNOGRÁFICA.

O Tambor de  Crioula possui  os  seguintes  elementos:  dança feita  por  mulheres



numa roda que é complementada pelo toque de três tambores chamados de Grande,

Meião e Crivador (Socador), podendo ser usadas também matracas que acompanham o

ritmo do tambor grande,  seguido pelo coro no qual  os participantes entoam toadas e

canções de improviso ou já  existentes.  A dança tem seu momento crucial  na Punga,

encontro  de  ventres  entre  duas dançarinas  que se  dispõem no centro  da  roda,  uma

alusão à fertilidade e ao feminino como indicam alguns (Nogueira, 2012).

Outro elemento próprio do Tambor de Crioula refere-se à indumentária. Em parte,

sendo produto de um mercado turístico e de regras de contratação dos grupos por órgãos

públicos  (Ferretti,  2002:131),  essa  característica  é  mais  recente,  pois,  no  início  os

brincantes  dançavam  e  tocavam  com  roupas  comuns,  sem  muitos  aparatos  ou

necessidade de uma “farda” que padronizasse o grupo. Esse fato também está ligado

com a formalização dos grupos que passam a se apresentar em datas fixas e necessitam

de um fardamento adequado e típico para essas ocasiões.  

A princípio o Tambor de Crioula era visto somente como uma brincadeira “profana”

sem qualquer significado religioso relevante e sem aspectos rituais, prevalecendo seus

traços artísticos, de dança,  canto e toque improvisado, caracterizados pela função de

divertimento e brincadeira. Essa noção foi muito difundida pelo folclorista Domingos Vieira

Filho (1977) que destacava o Tambor de Crioula como simples dança para se divertir, sem

ligação  com  a  religiosidade  negra.  Por  outro  lado,  é  importante  destacar  o  caráter

religioso do Tambor de Crioula presente especialmente na devoção a São Benedito. A

maioria dos brincantes tem esse santo como figura essencial nas rodas de Tambor de

Crioula sendo a devoção a ele um dos principais motivos de realização das rodas de

tambor (Ferretti, 2002: 129) 

Pontuo como aspecto religioso a relação existente entre o Tambor de Crioula e o

Tambor de Mina. O Tambor de Mina é a religião afro-brasileira presente no Estado do

Maranhão a partir de meados do século XIX com a fundação de duas casas de culto

ainda em funcionamento: A Casa das Minas Jeje (Querebentã de Zomadonu) e a Casa de

Nagô. A Mina, como é comumente chamada, é um religião iniciática que possui como

característica a incorporação de entidades espirituais (Orixás,voduns, caboclos, gentis e

encantados) a partir do transe (Ferretti M.,1985)

A  partir  desses  elementos  gerais  aqui  destacados  pontuo  a  importância  dos

elementos  performativos simbólicos  para  o entendimento das diferentes  dinâmicas do

Tambor de Crioula nos espaços da cidade de São Luís, ultrapassando o seu contexto

doméstico,  refletindo na maneira com que os grupos buscam a manutenção de suas

atividades através de iniciativas próprias ou de parcerias com outras instâncias sociais.



Considerando que o  ethos desses grupos se dá no conjunto de atividades que

realizam e que representa assim a lógica interna dos mesmos bem como suas visões de

mundo,  é  através das festas e apresentações públicas,  isto é,  o momento em que o

Tambor de Crioula se expressa enquanto ritual e performance, é que podemos observar

“por  sobre  os  ombros”  de  seus  brincantes  (Geertz,  2012)  alguns  desdobramentos  e

estratégias de reconhecimento dentre esses grupos.

Destaco a ideia de  festa aqui  empregada ampliando a noção de apresentação

pública, considerando principalmente os momentos em que as apresentações de Tambor

de crioula se dão para além do contexto de lazer e entretenimento no centro histórico de

São Luís, mas destacando aquelas apresentações que envolvem múltiplas motivações,

como pagamento de promessa, homenagens e datas festivas, momentos nos quais as

fronteiras estabelecidas por Durkheim entre sagrado e profano estão ainda mais diluídas

e fragilizadas.

Compreende-se festa nesse contexto, no sentido dado por Amaral (1992) como o

momento  de  expressão  de  comportamentos,  redes  de  sociabilidades,  produção  e

negociações  de  identidades  sociais  possibilitando  a  integração  social,  celebração  de

costumes, fuga do cotidiano e resgate das tradições um fato social total que nos permite

compreender algumas das articulações existentes entre o Tambor de Crioula e o contexto

social da cidade de São Luís

Nas tradições performáticas afro-brasileiras, o festejar é sempre o momento de

total  expressão  de  suas  vivências,  laços,  devoções  e  rituais.  As  festas  possibilitam

compreender o ethos dos grupos observados, seus modos de vida e como indica Prado

(2007:36)  cria-se  nesse  contexto,  uma  atmosfera  ritualística  “não  por  meio  de

transformações essenciais do mundo das relações sociais,  mas pela manipulação dos

elementos e das relações deste mundo” 

No  decorrer  do  processo  de  pesquisa  que  sucedeu  este  trabalho,  foram

observados grupos de Tambor de Crioula na capital São Luís na tentativa de compreender

principalmente a organização daqueles que se situam no centro da cidade, primeiramente

por serem grupos pequenos e muito visíveis aos olhos da cidade, estando assim no cerne

das articulações políticas, artísticas, do turismo e da mídia do Estado. Um dos grupos

observados  durante  este  período  refere-se  ao  Tambor  de  Mestre  Amaral,  fundado

enquanto grupo no ano de 2012, sendo antes constituído apenas por reuniões informais

daqueles que desejassem dançar ou tocar tambor, conduzidos pelo Mestre. 

A peculiaridade presente neste grupo é indicada desde sua origem enquanto tal,

que se dá a partir da invasão de um terreno abandonado no centro histórico de São Luís



pelo Mestre Amaral e sua família, que posteriormente deu origem a um Centro Cultural de

Tambor de Crioula, onde ocorrem festas e apresentações semanais bem como oficinas e

venda de artesanato. A iniciativa de uma sede de Tambor aberta 24 horas ao público bem

como o convite a novos membros e curiosos a partir da divulgação do oficio do Tambor de

Crioula se demonstrou um aspecto interessante de análise no que se refere a forma com

que esse grupo dialoga com a esfera pública e extrai dos fluxos e movimentos existentes

na cidade as suas condições de existência enquanto grupo. 

O que quero pontuar é o fato de que, particularmente no Centro Histórico de São

Luís é que vemos o Tambor de Crioula ser o “oficio primeiro” de seus mantenedores, ou

seja, uma fonte de renda, de trabalho, como no caso do Tambor de Crioula de Mestre

Amaral, ultrapassando a fronteira doméstica da maioria dos grupos de Tambor de Crioula

que se organizam de maneira formal ou informal. O que se observa é uma configuração

própria de alguns grupos que também se apropriam do espaço de trocas culturais onde se

situam para reconfigurarem seu oficio  e  a relação que possuem com a manifestação

cultural da qual fazem parte. Não pretendo adentrar intensamente nesse aspecto, mas

gostaria de ilustrar de que maneira o campo empírico do qual falo sobressai aos olhos

como elemento interessante de análise da cultura popular na modernidade. 

FLUXOS,  MOVIMENTOS  E  CONTRASTES:  RESSIGNIFICANDO  O  TAMBOR  DE

CRIOULA NA CIDADE.  

O Tambor de Crioula no Maranhão passa a adquirir cada vez mais visibilidade e se

inserir  em  um  amplo  número  de  iniciativas  públicas  a  partir  de  seu  registro  como

patrimônio imaterial  do  Estado do Maranhão.  As ações de salvaguarda,  programa de

atividades em prol da preservação e continuidade dos grupos de Tambor de Crioula tem

se empenhado em assistir grupos tanto na capital quanto no interior do estado. É sabido,

como indica Ramassotte (2007:107) que a grande quantidade de grupos e a diversidade

existente entre  os mesmos dá o tom da complexidade do trabalho desenvolvido pelo

comitê gestor, sendo atualmente impossível que tais ações consigam integrar os grupos

em sua totalidade. 

No que tange aos grupos do Centro Histórico de São Luís, muitos destes buscam

formas de expressão e divulgação fora desse contexto cultural das instâncias estatais.

Essa  autonomia  e  posicionamento  destes  grupos  demonstram  uma  característica

importante  a  ser  pensada  na  análise  das  manifestações  culturais  do  Maranhão,

especificamente o Tambor de Crioula, o fato destes grupos não serem tão passivos a

decisões e iniciativas de terceiros, buscando cada vez mais se inserirem no universo de



discussões e articulações políticas e culturais (Canclini,2003 :116). 

O Tambor  de Mestre  Amaral,  fundado no ano de 2012 é  um dos grupos mais

propensos  a  essas  novas  dinâmicas  aqui  referidas.  Com  a  abertura  de  um  espaço

destinado ao Tambor de Crioula que funciona 24 horas, todos os dias da semana, sendo

ao mesmo tempo âmbito doméstico e público, o Tambor de Crioula ganha uma dimensão

ainda mais ampla para aqueles que participam de seu contexto, tanto os membros do

grupo,  quanto  transeuntes  e  visitantes.  Para  os  membros  do  grupo,  a  brincadeira,

expressão utilizada para expressar as manifestações folclóricas, se torna séria mais séria:

Ela representa modos de viver, relações sociais, trajetória familiar e elementos religiosos

que se expandem para uma esfera mais abrangente, tornando-se visível aos olhos de

quem quiser ver, em diferentes níveis. Neste grupo, o Tambor de Crioula ganha novas

nuances  a  partir  de  sua  relação  com  o  espaço  público  onde  está  inserido,  seja  no

contexto ritual e simbólico que também se modifica, seja na maneira com que o grupo se

insere na sociedade. 

Para compreender estes aspectos, pontuo primeiramente o contexto das festas,

buscando  ilustrar  de  que  forma  esses  grupos  vêm  criando  um  certo  movimento  de

ressignificação. As rodas de Tambor de Crioula, realizadas semanalmente são eventos

que já fazem parte da programação cultural da cidade de São Luís. Esse fato se deu

principalmente pela facilidade do grupo em se abrir para outras expressões artísticas. 

Assim, as noites de sexta-feira, antes destinadas somente ao Tambor de Crioula,

contam  com  participações  de  grupos  musicais,  performances  teatrais,  discotecagem,

venda de artefatos da cultura popular, brechó dentre outras coisas. Em um só mês, no

ano de 2014, ocorreram 5 eventos diferentes no local, que envolviam membros do Tambor

de Crioula, artistas populares, grupos de Bumba-Meu-Boi e membros de um terreiro de

Candomblé  em  São  Luís,  o  que  chama  atenção  para  relações  cada  vez  mais

diversificadas, estratégicas e dialógicas. Assim também é o público: Pessoas de níveis

sociais  diversos,  trabalhadores,  intelectuais,  jovens,  artistas  e  produtores  da  cultura

circulam por ali, dando cada vez mais notoriedade ao grupo e seu espaço.

Compreendendo estes aspectos, é possível vislumbrar a necessidade que esses

grupos de Tambor de Crioula do Centro Histórico, particularmente o Tambor de Crioula de

Mestre Amaral,  de se utilizarem do espaço em que estão situados em favor  de suas

necessidades,  sendo neste ponto a contramão do pensamento que os submetem, os

colocam numa zona de passividade perpetuando a noção folclorista  de sobrevivência

(Canclini, 2003: 205), aqui se tem uma relação dialógica: Onde alguns desses grupos se

posicionam  diante  da  esfera  pública  e  a  mesma  contribui  para  certas  adaptações  e



configurações que se dão entre eles. 

A partir destas constantes trocas culturais e movimentos existentes na cultura local,

a esfera simbólica e ritual do Tambor de Crioula, também ganha novas nuances. Existe

uma  abertura  maior,  que  não  significa  o  rompimento  com  laços  tradicionais  e  com

elementos simbólicos  imprescindíveis  para  o Tambor de Crioula,  mas que de alguma

maneira  não  estão  intocáveis  no  que  tange  às  relações  aqui  faladas.  O  número  de

participantes,  o  estilo  coreográfico,  o  uso  de  indumentárias  formais  para  algumas

apresentações,  o  tempo  de  duração  das  apresentações  muitas  vezes  apresenta

modificações de acordo com o contexto no qual está inserido, que envolve demandas do

turismo, mídia e indústria cultural.

Sobre essas relações, é importante ponderar que nem sempre são articulações

equilibradas na balança, principalmente no que se refere a posição social e os interesses

envolvidos  no  contexto,  pois,  em  vários  momentos,  as  relações  existentes  entre  as

manifestações populares e certas instâncias culturais (indústria cultural, órgãos públicos,

pesquisadores) não são inofensivas, há consequências contraditórias e que nem sempre

favorecem esses grupos pertencentes ao universo da cultura popular.  Por  outro lado,

como indica Carvalho (2004): “Vale ressaltar que nem todas as apropriações ou difusão

de tradições performáticas afro-brasileiras são necessariamente negativas ou destrutivas”,

indicando que não podemos considerar que os grupos e membros das manifestações

populares, como no caso do Tambor de Crioula, são desconhecedores da realidade em

que vivem.  

O  que  se  compreende  no  Tambor  de  Crioula  de  Mestre  Amaral,  é  uma

preocupação crescente em inteirar-se das dinâmicas culturais ao seu redor, bem como

das possiblidades existentes nas múltiplas relações presentes no contexto urbano. Como

já dito,  é  nesse campo de disputas,  trocas e mudanças que a cultura popular  tem a

necessidade  de  se  reinventar,  seja  por  ações  externas  ou  pela  própria  conduta  e

autonomia de seus agentes. 

Passo a observar  então,  algumas das estratégias de manutenção e criação de

atividades de acordo com a relação de seus membros com o Tambor de Crioula. Mestre

Amaral, ao ser entrevistado, exalta a importância que o Tambor de Crioula tem para ele e

a forma com que constrói pontes com outras manifestações culturais:

 “Para mim, não existe cultura popular fechada, eu não faço nada sozinho,

estou sempre em contato com outros grupos, com outros brincantes. Isso é

bom prá  alimentar  a  nossa  fé  de fazer  tambor  e  também para  divulgar

nosso trabalho. É assim que a gente vive, é indo ali tocar tambor na casa de



fulano, o que tambozeiro sempre fez, mas é também trazendo gente de fora

pra aprender, buscando contato com a mídia, com outros artistas, estamos

aqui para somar.” (Mestre Amaral 12-01-14)”

Um dos aspectos vivenciados por este grupo refere-se às festas comemorativas,

verdadeiras  festas  de  aliança1,  onde  os  laços  entre  o  Tambor  de  Crioula  e  outras

manifestações culturais se demonstram mais evidentes e multifacetados. Os principais

eventos acontecem anualmente: A Festa de Tambor de promessa, a festa de aniversário

do Centro Cultural de Mestre Amaral e o período das festas juninas, quando se encontram

ali articulações entre o Tambor de Crioula, o bumba-meu-boi, casas de culto afro-religioso

(Tambor  de  Mina  ,Umbanda  e  Candomblé),  artistas  maranhenses,  mídia  e  órgãos

públicos. 

Sendo praticamente impossível descrever estas relações de maneira total, ressalto

apenas a noção de que estas trocas culturais, que de alguma maneira sempre existiram e

fazem parte da dinâmica das tradições performáticas afro-brasileiras como o Tambor de

Crioula,  agora adquirem novas proporções e significados,  garantindo uma importância

decisiva na organização destas manifestações culturais na cidade de São Luís. É preciso

atentar para a harmonia desses fluxos, seus diferentes ritmos, seus limites, postos tanto

em  correntezas  mais  profundas  quanto  em  confluências,  demonstrando  assim  a

pluralidade da cultura, como indica Barth (1984 :82).

Aqui destaco a importância de perceber o Tambor de Crioula como cultura

popular em movimento constante, produzindo novos fluxos, termo utilizado por Hannerz

(1997) que denota a abertura para demandas atuais, isto é, referindo-se ao deslocamento

de uma coisa no tempo, de um lugar para o outro, algo que se movimenta. Dentre essas

relações que são travadas encontram-se manifestações artísticas diversas, religiosidade

afro-brasileira, indústria de entretenimento, mercado turístico, mídia etc. 

Partindo dessas constatações é que percebemos que a cultura popular não se

organiza de maneira estática e sem voz ativa no plano social, pelo contrário, tem de certa

forma  adquirido  um  tanto  mais  de  autonomia.  Na  contramão,  é  perceptível  que  tal

movimento está longe de ser a regra, sabendo dos conflitos e problemáticas envolvidas

na organização e produtividade de muitos membros da cultura popular no Maranhão, mas

ao  mesmo tempo demonstra  ser  um novo  movimento,  que  aos  poucos  também cria

noções também novas deste fazer cultural, estabelecendo possivelmente novas regras, já

que os grupos que mais se abrem para estas novas relações aqui tratadas, são também

1 Termo  utilizado  por  Mestre  Amaral  para  indicar  a  reunião  de  membros  de  diferentes  manifestações
populares e afro-religiosas que foram homenageadas por ele em um evento em sua casa. Utilizo aqui para
ilustrar a abordagem que apresente. 



aqueles que adquirem mais visibilidade e alcance social. 

O  fato  do  Tambor  de  Crioula  constituir  um  espetáculo  onde  se  encontram  ao

mesmo tempo seus aspectos rituais e seu caráter de entretenimento (Carvalho, 2004),

visível para um público cada vez mais abrangente demonstra a necessidade dos grupos

de Tambor de Crioula de se adaptarem a certas demandas de mercado, pois o fato de

viverem essa tradição ao mesmo tempo como ofício e devoção, os condiciona a uma

dinâmica tanto  mais  ampla  de interesses e  finalidades de  se  “produzir”  Tambor.  Nas

palavras de Suzana,  coureira2 e  dirigente do Tambor de Crioula de Mestre Amaral,  o

Tambor adquire dimensões ainda mais amplas:

“O nosso tambor é a nossa empresa, nosso trabalho diário. É claro que a

gente faz isso igual todo mundo que faz Tambor de Crioula, prá se divertir,

pra  celebrar  São  Benedito,  mas  é  mais  sério  ainda  porque  é  nosso

sustento.  Por  isso  a  gente  não  se  fecha  para  nenhuma possibilidade.  ”

(Suzana- 08-05-13)

É essa nova lógica de fazer o Tambor de Crioula, de tornar-se um meio de vida,

uma  troca,  uma  nova  abertura  de  possibilidades  de  inserção  no  âmbito  cultural  que

demonstra a capacidade inventiva dos grupos de Tambor de Crioula, seja na forma com

que se concebem enquanto cultura, seja na forma de se adaptarem às novas demandas

sociais. Essa invenção da cultura, utilizando o termo cunhado por Wagner (2012) é bem

próxima da própria invenção do antropólogo sobre o seu campo, está constantemente

reinterpretando  e  inventando  aquilo  que  observa  e  vivencia  de  acordo  com  seus

interesses.

Nesse  sentido,  considerar  a  capacidade  existente  entre  os  grupos  de  se

reorganizarem  e  criarem  múltiplos  desdobramentos  no  universo  simbólico  e  social  é

reconhecer  suas  possíveis  invenções  e  apropriações  culturais  na  modernidade

percebendo,  como  sugere  o  autor  (Wagner,  2012:  60),  que  as  articulações  que  são

incorporadas nesse processo de invenção são cada vez mais abrangentes e complexas,

de modo que um conjunto de impressões é recriado como um conjunto de significados. 

É  também  sobre  a  ideia  de  criatividade  que  se  pode  pautar  as  diferentes

estratégias de continuidade e inserção num mercado cultural que se realizam o Tambor

de Crioula de Mestre Amaral. Muito além da noção de sobrevivência, percebemos aqui o

que alguns brincantes descrevem como diferentes experiências de intercâmbio cultural3

2 Dançarina de Tambor de Crioula. 

3 Novamente,  utilizo  uma expressão  cunhada  pelos  próprios  brincantes  que  se  referem sobretudo  às
apresentações e oficinas realizadas em outros estados, nos quais também aprendem novas modalidades e



como no caso da realização de oficinas, a aprendizagem das técnicas de dança, toque e

canto do Tambor de Crioula e apresentações de Tambor de Crioula fora do estado. 

O Tambor de Crioula de Mestre Amaral realiza desde sua fundação enquanto grupo

oficinas e apresentações em várias cidades do país como Fortaleza- Ceará, Teresina-

Piauí,  Belo Horizonte- MG, São Paulo- SP e Salvador- Bahia,  dialogando com outras

manifestações  populares  como  o  Coco,  Samba  de  Roda,  Jongo  e  Maracatu,

ultrapassando  os  limites  culturais  do  estado  do  Maranhão.  Essas  relações  se  dão

principalmente pela  abertura e divulgação do grupo,  que chama a atenção de outros

grupos culturais também interessados na expansão de suas fronteiras.

A realização de oficinas dentro e fora do Estado não é de fato algo particularmente

novo,  mas  também constitui  um exemplo  particular  de  configurações  que  se  dão  no

cenário urbano de São Luís. No caso do Tambor de Crioula de Mestre Amaral isso tem

ocorrido constantemente, num número mais vasto de trocas. Pontuo por exemplo que a

visão deste grupo está muito mais voltada para um mercado mais amplo de relações e

interesses quando a realização de suas oficinas é feita principalmente para adultos e

turistas interessados em dançar, tocar e cantar, enquanto o comitê gestor de salvaguarda

realiza oficinas para crianças e adolescentes no sentido de perpetuar a transmissão deste

saber para as gerações vindouras. Aqui parece ficar claro que as noções de salvaguarda

e continuidade das tradições se dá em diferentes níveis e interesses. Mestre Amaral ao

falar da iniciativa de suas oficinas pontua:

 “Essa nossa forma de fazer as coisas é importante pra gente conhecer

outras tradições, fazer essa ponte com outros grupos. É uma coisa nossa,

mas é pro Tambor de Crioula também crescer, não morrer, continuar por

aí...essa que é a nossa salvaguarda, nossa forma de preservar a cultura.”

(Mestre Amaral)

A partir dessa fala é perceptível que para estes agentes “fazer Tambor de Crioula”

circular,  movimentar-se  em outros  espaços  refere-se  tanto  a  interesses pessoais  que

variam  de  um  grupo  para  outro,  quanto  da  própria  noção  que  constroem  sobre  a

continuidade  da  cultura  popular.  Destaco  neste  ponto  a  fragilidade  da  ideia  de

preservação,  termo  quase  insustentável  na  discussão  aqui  proposta,  onde  o  foco  se

centra em compreender as  mudanças e possíveis  reconfigurações as quais a  cultura

popular pode estar sujeita e em perceber seus múltiplos movimentos e direções. Nesse

sentido,  o  “preservar”  dá  lugar  às  iniciativas  variadas,  ao  inovar  criativo,  aos

práticas culturais.



deslocamentos  e  o  não  deixar  morrer  as  capacidades  inventivas  da  cultura  popular

maranhense.

É nesse sentido que as oficinas do Tambor de Crioula de Mestre Amaral,  bem

como suas festas, seu universo de trocas culturais permite-nos pensar sobre  as recentes

necessidades que estes grupos têm de se reconfigurarem no espaço público, dialogarem

com o mesmo, ao invés de se submeterem.  (Canclini, 2003:220). Não ignoro o fato de

que  os  grupos  de  manifestações  populares  também  sucumbem  ao  contexto

mercadológico e da indústria cultural bem como a certas noções intelectualizadas sobre o

que é ou não legitimo e tradicional. É de certa maneira importante pontuar a maneira com

que os  diferentes  discursos  (politico,  acadêmico,  mercadológico)  são  vivenciados  por

estes grupos,  sendo sobretudo na capital  e mais precisamente no centro histórico da

cidade onde esse campo de disputas e interesses diversos são mais contundentes.

  Portanto  não  se  deve  ignorar  que  muitas  dessas  novas  adaptações  e

ressignificações existentes entre alguns grupos e que evidenciei aqui a partir de um caso

particular e muito visualizado, também geram novas disputas, conflitos e noções entre os

agentes e grupos de Tambor de Crioula sobre a relação entre tradição e modernidade e a

legitimidade  dos  mesmos  diante  das  políticas  culturais.  Para  além  do  conflito,

compreendemos  que  aqueles  grupos,  como  o  Tambor  de  Crioula  de  Mestre  Amaral,

interessados principalmente na expansão e trocas culturais múltiplas, a preocupação em

se estabelecer no que se entende enquanto tradição ditada por terceiros é menor do que

a vontade de se legitimar e estabelecer enquanto grupo numa lógica moderna e criativa

de afrouxamento de certas regras e fortalecimento de laços sociais com tantas outras

expressões culturais, artísticas, religiosas e também políticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Enquanto manifestação da cultura popular maranhense, o Tambor de Crioula

possui  as suas singularidades em cada canto onde é realizado,  formas diferentes de

socialização,  vínculos  religiosos  com  as  religiões  de  matriz  africana  pouco  ou  muito

afirmados, diferentes maneiras de toque, dança e organização da própria noção de roda.

É  uma  manifestação  popular  que  possui  variadas  facetas,  sendo  bastante  atual  e

frequente  a  discussão sobre  seu registro  enquanto  patrimônio  imaterial,  as  ações  de

salvaguarda voltadas aos grupos e o debate feito  com os mesmos.  Nesse sentido, é

importante tentar compreender de que forma os grupos vêm se articulando diante de

novas aproximações e demandas bem como das suas distintas necessidades.

Procurei privilegiar neste trabalho a reflexão sobre as diferentes articulações e



interações entre o Tambor de Crioula no Centro Histórico de São Luís e a esfera pública,

outras  manifestações  culturais,  religiosas  e  políticas.  Sabemos  como  afirma  Canclini

(2003), que essas relações não são inofensivas, que há consequências contraditórias e

que nem sempre favorecem esses grupos pertencentes ao universo da cultura popular, no

entanto, é interessante compreender a capacidade que os grupos de Tambor de Crioula

também possuem de se posicionarem diante das várias dinâmicas presentes no contexto

social da cidade de São Luís.  Através da perspectiva do sentido dado para as festas e

oficinas realizadas pelos grupos como estratégias de mudança e ressignificação de sua

tradição, é possível compreender o dinamismo existente em grupos como o Tambor de

Crioula de Mestre Amaral.

A partir desse aspecto, compreendo que é preciso reconhecer que a cultura

popular, de maneira geral, está viva, em atividade e constante movimentação. Ao invés de

pensar  como  uma  tradição  performática  afro-brasileira  como  o  Tambor  de  Crioula

sobrevive,  gostaria  de  pensar  como ela  se  reorganiza,  como se  relaciona  com suas

supostas “ameaças modernas” e como em níveis diferentes, os grupos de Tambor de

Crioula têm se articulado e se posicionado socialmente.

Concluo  afirmando  que  o  entendimento  das  manifestações  populares  está

longe de ser uniforme, não conflituoso ou elementar, sendo cada vez mais necessária a

compreensão  das  múltiplas  agências,  os  múltiplos  saberes  e  visões  de  mundo  que

envolvem a cultura popular, isto é, os diferentes fluxos que envolvem a cultura e aqueles

que a vivenciam. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Rita de Cássia (1992).  Povo-de-Santo,  Povo-de-Festa.O Estilo  de Vida dos

Adeptos do Candomblé Paulista (dissertação de mestrado) 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas. São Paulo: 2003, 4. Edusp. 

CARVALHO, José Jorge de.  Metamorfoses das tradições performáticas afro-brasileiras:

De Patrimônio cultural a Indústria de entretenimento. Brasília, 2004. Série Antropologia N.

354.

CONTINS, Márcia. The city and african brazilian religions. In: Vibrant Vl. 11 N. 2 (2014)

DE CERTEAU, Michel. A Beleza do Morto. Cultura no Plural. 7 ed. Campinas, SP: 2011.

FERRETTI,  Sérgio  F.  (Org.)  Tambor  de  Crioula  Ritual  e  Espetáculo. São  Luís:

SECMA/CMF, 2002, 3ª Ed.

FERRETTI,  Mundicarmo M.  Mina,  uma religião de origem Africana. São Luís:  SIOGE,



1985.

GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: Por uma Teoria interpretativa da Cultura. In: A 

interpretação das culturas.  Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

HANNERZ,  Ulf.  Fluxos,  Fronteiras  e  Híbridos:  Palavras-chave  da  antropologia

transnacional In: Mana3 (1) 7-39, 1997.

NOGUEIRA, Thiago. FERRETTI, Sérgio F.  O Calor do Tambor: análise do discurso das

cantigas  e  toadas  do  Tambor  de  Crioula  em  São  Luís  no  Maranhão. Cadernos  de

Pesquisa,v. 19. São Luís,2012.

Os  Tambores  da  Ilha /  Coordenação  Rodrigo  Ramassote;  Sérgio  Figueiredo  Ferretti,

Valdenira Barros, Rodrigo Martins Ramassote, Renata dos Reis Cordeiro, Sislene Costa,

Bartolomeu Mendonça, Cristiane de Fátima Silva Mota, Textos.- São Luís: IPHAN, 2006.

PRADO, Regina Paula dos Santos. Todo Ano Tem. As Festas na Estrutura Social

Camponesa. São Luís: EDUFMA, 2007.

RAMASSOTTE, Rodrigo.  Notas sobre o registro do Tambor de Crioula. Da Pesquisa à

salvaguarda. In: Revista Pós Ciências Sociais , São Luís, vol. 4, N/ 7, jun-jul 2007.

VIEIRA FILHO, Domingos. Folclore Brasileiro. Rio de Janeiro, Funarte/CDFB, 1977

WAGNER, Roy.2012 A Invenção da Cultura., São Paulo Cosac Naify. 1. Ed


	XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.
	GT 116. “ACTORES SOCIALES, POLÍTICAS CULTURALES Y PERFORMANCES EN CIUDADES CONTEMPORÁNEAS”

