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Esta  monografia  tem  por  objetivo  analisar  a  influ ncia  do  Tambor  de  Crioula  em
Curitiba.
O  Tambor  de  Crioula  est  entre  as  principais  manifesta es  culturais  de  origem
africana, sua pr tica destaca-se por seu car ter festivo, de brincadeira, envolvendo a
m sica,  o  canto  e  a  dan a,  com  instrumentos  e  toques  espec ficos,  coreografia
pr pria,  al m  de  cantos,  ou  toadas,  particulares.  Embora  seja  considerada  uma
dan a  profana,  em  certos  contextos  aparece  ligado  a  religiosidade  popular
(FERRETTI, 1995). Hoje, ao lado de outras express es folcl ricas, o Tambor de Crioula
aparece  como  uma  das  principais  atra es  tur sticas  do  Maranh o,  e  encontra-se
inserido  no  principal  calend rio  de  festas  populares  do  estado,  sendo  realizado
durante os per odos de Carnaval e S o Jo o.
A pr tica  do Tambor  de  Crioula  remete ao contexto  social  da  escravid o no Brasil,
onde,  sob  dom nio  total  do  colonizador  e  regime  de  trabalho  escravocrata,  tendo
suas  manifesta es  culturais  reprimidas,  a  popula o  negra  encontrava  na  noite
relativa  liberdade  para  a  realiza o  de  suas  formas  de  express o,  que  eram
incompat veis com o sistema dominante (FERRETTI, 2002). Nesse contexto, a fus o
das  pr ticas  tradicionais  dessas  popula es  com  modelos  cat licos  aparece  como
uma sa da para a manuten o de suas tradi es (FERRETTI, 2002).
Hoje, ao lado de outras manifesta es culturais expressivas da regi o, o Tambor de
Crioula  como  espet culo,  aparece  como  uma  das  principais  atra es  tur sticas
culturais  do  Maranh o.  Encontra-se  inserido  no  calend rio  de  festas  da  cidade  de
S o  Lu s,  sendo  realizado  na  forma  de  desfiles  pelas  ruas  da  cidade,  durante  os
per odos  de  Carnaval  e  S o  Jo o.  Como  nota  S rgio  Ferretti,  apesar  disso,  nas
cidades do interior do estado e nos sub rbios, a manifesta o mant m um car ter
mais espont neo, relacionado a religiosidade popular,  sendo realizada em ocasi es
de batismos, anivers rios, pagamento de promessas e outras comemora es.
Existem  diversas  varia es  r tmicas,  assim  como  coreogr ficas  entre  os  diversos
grupos de Tambor de Crioula no Estado do Maranh o, principalmente nas rodas do
interior do estado, por m nesse estudo vamos nos ater s caracter sticas observadas
nas  rodas  de  Tambor  realizadas  em  Curitiba.

Resumo

Monografia (gradua o) - Universidade Federal do Paran . Setor de Ci ncias
Humanas, Letras e Artes. Curso de Ci ncias Sociais.

Notas
STOLL, Sandra JaquelineOrientador

Idioma
Cola o

2007Publica o

Coreiros e coreiras curitibanos:  a reinven o da tradi o do tambor de crioula do
Maranh o  como  forma  de  lazer  na  cidade  de  Curitiba  

T tulo
ORDACOWSKI,  Mariana Fran aAutor



Formato


