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Resumo: O presente trabalho é uma síntese dos resultados de nossas pesquisas mestrado (2019) 

sobre a performance percussiva do Marambiré do Pacoval. O objetivo central deste artigo é a 

divulgação dos resultados destas investigações, bem como contribuir com a comunidade 

acadêmica percussiva ao trazer luz sobre os ritmos do Norte do Brasil. Nossa metodologia foi 

pautada em uma experiência de laboratório que comprovou que o uso dos vídeos das performances 

gravados por nós em campo, podem funcionar como importante ferramenta de auxílio à partitura. 
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Marambiré: An Amazônian Congada 
 

Abstract: The present work is a synthesis of the results of our masters research (2019) on the 

percussive performance of Marambiré do Pacoval. The main objective of this paper is to 

disseminate the results of these investigations, as well as to contribute to the percussive academic 

community by shedding light on the rhythms of northern Brazil. Our methodology was based on a 

laboratory experiment that proved that the use of the performance videos recorded by us in the 

field can act as an important aid to the score. 
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1. Introdução 

 O presente trabalho consiste em um breve estudo sobre a performance (PINTO, 

2001) percussiva dos padrões rítmicos da manifestação do Marambiré, um ritmo do Norte do 

Brasil da família dos afro-amazônicos incidente no quilombo do Pacoval situado em zona 

rural a 100 km do município de Alenquer, no Estado do Pará. Temos como intensão central, a 

divulgação e compartilhamento dos resultados obtidos através das investigações realizadas 

nos últimos 2 anos sobre a manifestação do Marambiré, por ocasião dos trabalhos de 

pesquisas no Mestrado defendido em julho de 2019 na Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) sob orientação do Profº. Dr. Carlos Stasi. 

Verificamos algumas características desta manifestação como: a coroação de um 

rei de congo, os compartilhamentos de repertório comum com outros congados brasileiros, 

assim como características nos instrumentos de percussão e na música do Marambiré – nos 

levam a compreendê-lo enquanto uma congada amazônica. Além disso, o Marambiré do 

Pacoval é uma manifestação religiosa, ritualística, coreográfica e musical afro-amazônica. 

Todas essas revelações obtidas com o trabalho de campo, bem como o aprendizado 
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assimilado com as investigações realizadas nos últimos dois anos, foram uma das experiências 

mais marcantes que já vivenciei nestes quase 10 anos de pesquisa sobre os ritmos e 

manifestações musicais amazônicas.  

Ainda sobre a definição – que defendemos inclusive no título deste trabalho – 

ressalto a contribuição de um importante trabalho realizado por Suzel Ana Reily sobre os 

congados da cidade de Campanha (Minas Gerais), onde ela os define como manifestações 

afro-católicas.  A autora traz a narrativa do congadeiro Pedro Cigano, onde ele afirma: 

O congado do tempo dos escravos ... Na libertação dos escravos,... fizeram a festa ... 

Foi daí que surgiu o congado. A única coisa que eles tinham pra bater era a caixa, 

aonde nós temos as caixas.... Foram dançar pra Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito,... que São Benedito é o verdadeiro congadeiro e Nossa Senhora do 

Rosário foi a rainha que cuidava deles, protegia eles no cativeiro.... Disso aí criaram, 

né, evoluiu, e hoje o congado ter bastante instrumento [Pedro Cigano, Campanha 

MG]. (REILY, 2016, p. 138) 

O relato de Pedro Cigano trazido por Reily em suas pesquisas, traz robustez a uma 

noção de congado semelhante à que encontramos na narrativa dos manifestantes sobre o 

Marambiré do Quilombo do Pacoval. Neste sentido, passamos a considerar o Marambiré de 

fato como uma “congada amazônica”. 

Levando em consideração a diversidade da manifestação, a complexidade das 

realidades que foram pesquisadas, bem como dos dados que foram obtidos em campo, foram 

aplicadas em nossas investigações uma combinação de quatro tipos de procedimentos 

metodológicos: 1) a pesquisa bibliográfica; 2) a pesquisa documental; 3) a pesquisa de campo 

com a realização de uma etnografia com o levantamento dos padrões rítmicos da performance 

musical da percussão e, por último, 4) a pesquisa experimental com os alunos do grupo PIAP 

(Grupo de Percussão do Instituto de Artes da UNESP constituído por alunos do curso de 

graduação) com o intuito de verificar a eficácia das transcrições produzidas a partir de células 

rítmicas da percussão destas manifestações.  

O ponto central deste artigo é trazer os estudos da performance da percussão, por 

isso, iremos nos ater a este ponto como resultado de nossos estudos advindos do mestrado, 

desde as transcrições em partitura da rítmica do Marambiré até as experiências de laboratório 

realizadas no laboratório de percussão da UNESP. Usamos a transcrição como principal 

ferramenta analítica por entendermos que ainda é o recurso mais utilizado na comunidade 

acadêmica estudante de música. Para tanto, ainda sobre as transcrições, sabe-se – e é consenso 

na literatura atual – que o sistema ocidental europeu de transcrição musical (partitura) não é 

capaz de expressar todas as nuances e eventos sonoros presentes em uma manifestação 

musical, e no que diz respeito à percussão isso se torna ainda mais nítido. Comprovamos tal 
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percepção com uma experiência laboratorial realizada com as percussionistas do PIAP em 

meados de 2018, quando na ocasião estávamos próximos ao meu recital de qualificação de 

mestrado no qual iriam tocar comigo e eles/nós não estávamos soando de forma satisfatória, 

ou seja, apresentando uma sonoridade minimamente aproximada ao que eu havia presenciado 

em campo. Foi então que decidi compartilhar os vídeos e todo o material coletado em campo 

com eles, e com isso, lhes proporcionar uma experiência para além de uma simples leitura da 

partitura. O resultado desse experimento foi uma performance por parte dos alunos muito 

mais aproximada aos padrões rítmicos que eu havia presenciado em campo da performance do 

Marambiré tocada pelos percussionistas mestres da tradição oral. 

A partir deste laboratório concluímos que os vídeos das performances tradicional 

são importantes aliados para a leitura e compreensão dos padrões rítmicos transcritos na 

partitura, e é exatamente essa experiência que pretendemos passar para qualquer pessoa com 

acesso a estes estudos, além do quê – de forma inclusiva – qualquer pessoa poderá ter acesso 

aos padrões rítmicos do Marambiré, mesmo quem não tem vivência com leitura de partitura. 

Para isso, iremos nos utilizar de novas tecnologias tais como links fechados (não públicos, ou 

seja, apenas para quem tem acesso ao link aqui disponibilizado no texto) direcionados para 

meu canal na plataforma Youtube, onde poderão assistir aos vídeos e gravações que realizei 

no trabalho de pesquisa de campo para cada padrão rítmico aqui catalogado, bem como as 

experiências que tivemos de socialização junto às comunidades pesquisadas. É válido 

ressaltar que tal prática já vem sendo adotada em importantes trabalhos como de Jonas Arraes 

em (Pacatatu, 2016) e Alberto Ikeda (Revista USP, edição 111, 2016) onde também fizeram o 

uso de direcionamento de links de vídeos e gravações situados na internet. 

 Antes de nos debruçarmos sobre as transcrições da rítmica da música do 

Marambiré, julgo importante dar atenção a alguns aspectos técnicos referentes às transcrições. 

A sessão da percussão do Marambiré é composta por dois instrumentos: 

1) A Caixa Grande ou Tambor Grande – observamos em campo que este instrumento é mais 

um instrumento da família dos tambores de corda, nitidamente do mesmo grupo das “caixas 

guerreiras” europeias, inclusive com o mesmo tipo de amarração. No Marambiré é tocado por 

apenas um caixeiro que é posicionado sempre próximo ao Rei de Congo. 

 2) Os Pandeiros – os instrumentos utilizados na manifestação do Marambiré são pandeiros 

contemporâneos de marcas reconhecidas no mercado atual, tais como LUEN, RMV e Gope. 

A sessão dos Pandeiristas (também chamados de Valsares) é composta por 6 pandeiristas que 

são postos em fila com 3 em cada lado.  
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Figura 1. Esquema explicativo para o sistema de notações usadas neste trabalho, 2018. 

Fonte. Sistema notacional desenvolvido pelo autor, tendo como referência o sistema de notação para pandeiro 

desenvolvido por Carlos Stasi. 

De posse do conhecimento dos conceitos e notas técnicas abordados até aqui, 

podemos seguir para a sessão de análises e transcrições propostos neste trabalho. 

2. Transcrições da performance percussiva do Marambiré do Pacoval 

O Marambiré se divide em seis momentos sendo eles: 1) Forma-forma; 2) Calix 

Bento – Aiuê; 3) Ambirá; 4) Lundu (ou Landú); 5) Marabaixo e 6) Choraremos com grande 

alegria. Transcreveremos abaixo, as levadas2 correspondentes a cada um desses momentos 

dentro da manifestação.  

 2.1– Forma-forma 

O forma-forma é o canto de chamada dos manifestantes para o início do Marambiré. 

Mestre Bigó (José dos Santos Pimentel), nos informou que: 

“Ele [o forma-forma] é sensível... toda vez que vai começar o Marambiré mesmo, 

tem que ter o forma-forma. O rei que chama a gente pra se organizar, quem está por 

ali assim tomando uma cervejinha, né? Pode estar lá pelo outro lado, mas quando 

bate aqui [a caixa] o forma-forma, o cabôco tem que vir correndo. Vou tocar pra 

você ouvir. ” (Mestre Bigó, 2018) 

Nesse momento percebemos que os pandeiros não tocam. É entoado o canto de 

entrada acompanhado de marcação da Caixa Grande em compasso ternário e em andamento 

costuma variar entre 125 e 135 bpm (batidas por minuto). 
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Figura 2. Forma-forma 

Fonte. Transcrito por Ygor Saunier a partir da performance do Marambiré do Pacoval, 2018. 

Nota de apoio: Para auxílio à leitura, assistir ao vídeo da performance do Forma-forma3 

2.2 – Calix Bento4(Aiuê) 

Este é o primeiro canto do Marambiré. O Calix Bento é o momento em que se pede a 

bênção para São Benedito. A sessão da percussão se expressa da seguinte maneira: 

 
Figura 3. Levada para base rítmica do Calix Bento (levada 1) 

Fonte. Transcrito por Ygor Saunier a partir da performance do Marambiré do Pacoval, 2018. 

Nota de apoio: Para auxílio à leitura, assistir ao vídeo da performance do Calix Bento5 

Neste mesmo momento da execução do Calix Bento percebemos uma variação 

rítmica executada pelos pandeiristas, pelo menos 2 grupos de pandeiristas executando duas 

linhas rítmicas distintas sempre nos intervalos entre uma estrofe e outra ou entre uma estrofe e 
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o refrão. Esses ornamentos são executados como se fossem fills (viradas) preparatórios para o 

refrão ou mudança de estrofes. Vejamos: 

 

Figura 4. Transcrição da variação rítmica do Marambiré no canto “Calix Bento” (levada 2). 

Fonte. Transcrito por Ygor Saunier a partir da performance do Marambiré do Pacoval, 2018. 

 

Nota de apoio: Para auxílio à leitura, assistir ao vídeo da variação rítmica do Calix Bento6. 

2.3 – Ambirá 

O Ambirá é considerado o momento do auge do início dos festejos. A sessão musical 

do Marambiré tradicional é formado apenas por voz e percussão. À vista disso, decidimos 

transcrever a sessão da percussão junto com o caminho melódico do canto, assim podemos 

compreender melhor o caminho que percussão explora. Segue abaixo, a primeira parte do 

Ambirá onde a caixa grande e o pandeiro executam uma rítmica com menos notas e uma 

dinâmica com menor volume sonoro. 

 

Figura 5. Transcrição do Ambirá (parte 1) 

Fonte. Transcrito por Ygor Saunier a partir da performance do Marambiré do Pacoval, 2018. 

 

Nota de apoio: Para auxílio à leitura, assistir ao vídeo da 1ª parte do Ambirá7. 
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O trecho melódico, bem como a letra transcritos acima, não mudam e se repetem por 

várias vezes. Na transcrição a seguir, observamos que há um crescimento na dinâmica da 

percussão, pois os percussionistas começam a preencher os espaços que antes eram de 

silêncio, aumentando também a intensidade com que executam seus instrumentos. Iniciam-se 

entre os Pandeiros, uma espécie de condução com rulos e sucessivos tapas na segunda parte 

da letra que serão expressos com um “x” conforme já exposto em nosso sistema de 

transcrição. Vejamos: 

 
Figura 6. Transcrição do Ambirá (parte 2) 

Fonte. Transcrito por Ygor Saunier a partir da performance do Marambiré do Pacoval, 2018. 

Nota de apoio: Para auxílio à leitura, assistir ao vídeo da 2ª parte do Ambirá8. 

2.4 – Lundu  

O Lundu ou “Landú” (esta última é uma nomenclatura utilizada pelos mestres mais 

antigos) é o momento mais animado da festa. Geralmente o andamento acelera um pouco e é 

o momento participativo da festa, onde pessoas de fora do cordão são convidadas a participar. 

A rítmica do lundu segue o que chamamos anteriormente de “levada base do Marambiré” que 

se expressa da seguinte maneira: 
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Figura 7. Célula rítmica do Lundu do Marambiré do Pacoval (levada base 1) 

Fonte. Transcrito por Ygor Saunier a partir da performance do Marambiré do Pacoval, 2018. 

Assim como no Ambirá, observamos que entre um verso e outro dos lundus, também 

é executada variação rítmica que convencionei chamar de “Levada 2”. Transcrevemos alguns 

compassos destas intervenções rítmicas e elas se expressam da seguinte maneira: 

 
Figura 8. Célula rítmica do Lundu do Marambiré do Pacoval (levada 2) 

Fonte. Transcrito por Ygor Saunier a partir da performance do Marambiré do Pacoval, 2018. 

Nota de apoio: Para auxílio à leitura, assistir ao vídeo da performance do Lundu9. 

3.5 – Marabaixo 

Em nossas pesquisas já havíamos tido contato com oura manifestação de mesmo 

nome, o “Marabaixo” incidente em quilombos nos arredores de Macapá (AP), para tanto a 

palavra Marabaixo utilizada no contexto do Marambiré tem um sentido mais literal, pois se 

refere a um momento em que os participantes vão para o rio (neste caso representando o mar), 

para fazer “aquele mar abaixo”, ou seja, o movimento de ir e vir rio acima e rio abaixo (ou 

mar abaixo que provoca a elisão que originou a palavra “Marabaixo”). É o momento que 

sinaliza o início do fim das apresentações do Marambiré. Para este momento não percebemos 

mudanças na execução rítmica do Marambiré, apenas o andamento que diminui um pouco em 

relação ao Lundu, ou seja, mantem-se a “levada base do Marambiré” (ver transcrição da 

figura 8). Conforme os participantes vão entrando no rio o andamento vai aumentando 

gradativamente.  

Nota de apoio: Assistir ao vídeo da performance do Marabaixo no Marambiré10. 
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3.6- Choraremos com grande alegria (canto final) 

Momento que aponta o final da manifestação, este é o momento em que os 

participantes mais se emocionam. Muitos choram, pois é a ocasião em que eles lembram de 

seus antepassados e todo sacrifício feito por eles para que esta comunidade se consolidasse tal 

como é hoje. O percussionista Caio Viana nos contou um pouco mais sobre este momento. 

O que eu canto mesmo que eu não gosto muito, é o final do Marambiré que é o 

‘chorarei’... é que a gente lembra muito dos nossos antepassados, né? A gente que 

teve família pai, avô tudo dentro dessa cultura já dá logo aquela saudade e vontade 

de chorar por todo o sofrimento eles passaram. (Caio Viana, 2018) 

Como este é o momento mais solene da manifestação, as células rítmicas mudam. 

Transcrevemos a melodia apenas do refrão para melhor ilustrarmos como a levada da 

percussão se expressa. 

 
Figura 9. Choraremos com grande alegria 

Fonte. Transcrito por Ygor Saunier a partir da performance do Marambiré do Pacoval, 2018. 

Nota de apoio: Assistir ao vídeo da performance do Choraremos11. 

 3. Considerações Finais 

 É preciso reconhecer que cada manifestação musical estudada dispõe de grande 

riqueza de informações em seus variados aspectos estruturantes, aspetos estes que não somos 

capazes de contemplar em apenas um texto descritivo, menos ainda por partituras, mesmo que 

estas sejam muito bem elaboradas, o que nos limita conseguir expressar/dissertar a real 

envergadura de informações culturais existentes nessas manifestações. Se tratando de estudos 

de percussão, tal realidade se torna mais nítida quando se almeja contemplar timbres, nuances, 

acentos, técnica dentre outros. Nosso objetivo ao trazer vídeos da pesquisa de campo para este 

trabalho, também se deu pela vontade de tentar mitigar este défice e trazer o leitor ao máximo 

das realidades socioculturais/musicais vividas em campo. Outrossim, é necessário retornar 

nossas pesquisas para quem realmente nos financia, a sociedade. Logo, é preciso possibilitar 
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que mais pessoas tenham acesso aos nossos resultados, e isso deve incluir a grande maioria da 

sociedade que de fato não tem vivência com a leitura de partitura. 
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Notas 

                                                 
1 Agência financiadora: CAPES 
2 “Na terminologia dos músicos populares, a levada é uma célula rítmica, ou rítmico-harmônica, que caracteriza 

determinados acompanhamentos da melodia principal, constituindo fator básico de identificação dos gêneros 

musicais”. (Rui Carvalho, apud TRAVASSOS, 2005, p. 18.) 
3 Ver o vídeo dos mestres mostrando o Forma-forma no link https://youtu.be/9KvvRI-bGKY. 
4 Nossas investigações nos levoam a crer que “Calix Bento” é uma corruptela de “Cálice Bento”. Andreia 

Cristina de Paula em sua análise sobre esta canção nos alude ao fao de que “(...) o eu lírico parece entender que 

tanto a hóstia quanto o calix são conservados no sacrário, pois, para ele, esse lugar significa o local onde se 

acondicionam as coisas sagradas, e o calix, por ser a taça onde se coloca o vinho que será consagrado durante a 

missa, também merece ficar no sacrário, assim como as hóstias”. (DE PAULA, 2015, p. 04). 
5 Ver o vídeo da performance do Calix Bento  no link https://youtu.be/cbi0pW69Yfw. 
6 Ver o vídeo da performance da variação rítmica do Calix Bento no link https://youtu.be/vsRbrM4Dbvs. 
7 Ver o vídeo da performance da 1ª parte do Ambirá no link https://youtu.be/AZw6D1WVpy8. 
8 Ver o vídeo da performance da 2ª parte do Ambirá no link https://youtu.be/zZzBr74vh1k. 
9 Assistir ao momento do Lundu no link https://youtu.be/P7FgurEG1W0. 
10 Ver vídeo do Marabaixo no Marambiré no link https://youtu.be/-6QLkETxDaI. 
11 Ver vídeo do Choraremos no link https://youtu.be/U6javpJYfi4. 
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