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Música: manifestação cultural de um povo 

A música, juntamente com os costumes, hábitos e expressões artísticas, constitui a 
manifestação cultural de um povo, que forma-se a partir de processos históricos e sociais, 
fazendo com que cada povo tenha sua especificidade e identidade. A expressão de uma 
sociedade é construída a partir de processos distintos, portanto pode variar conforme países, 
regiões, estados, cidades e até mesmo comunidades. 

Tal manifestação é importante para definir a identidade de um povo. 

Dessas manifestações, pode-se destacar alguns estilos, como o choro, que surgiu a partir 
de uma mistura da música popular portuguesa com danças de salão europeias e influências 
africanas. Alguns famosos chorões, nome que se dá aos músicos do gênero, são: Chiquinha 
Gonzaga, Pixinguinha e Waldir Azevedo. 

Também pode-se ressaltar a MPB. Ela surgiu por volta dos anos 1960, na época da ditadura 
militar. A música era utilizada como forma de protesto frente ao contexto político da época. 
Diversos nomes, como Chico Buarque, Gilberto Gil e Elis Regina, tiveram suas músicas 
censuradas e alguns artistas chegaram a ser exilados pelos autoritaristas. 

É claro que estamos falando de um país cujo a sua origem provém da miscigenação 
de vários outros povos, como os africanos e os europeus, portanto, na cultura 
brasileira, é possível perceber a influência de diversas outras culturas 

E no nosso Estado? 

O Ceará faz parte do mágico e rico universo cultural do nordeste brasileiro. A cultura do 
Ceará é muito diversificada e apresenta características peculiares. No campo da música, a 
riqueza do Ceará é conhecida em todo o Brasil, com ritmos marcantes. 
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A música tem papel importante em diversos âmbitos, como na política, na 

psicologia, na comunicação, nas artes, nas diversas ciências, entre outros. 

Além disso, sua presença no cotidiano da população é relevante para 

definir os gostos, as preferências e a expressão cultural de um povo. 



O principal gênero musical do Ceará é o forró e suas variações, como o forró pé-de-serra, o 
xaxado e o baião. Os principais instrumentos musicais são a sanfona e o triângulo. 

Um nome importante da música do Ceará é Humberto Teixeira, parceiro do pernambucano 
Luiz Gonzaga. Os dois foram os criadores do baião. 

O Ceará também tem a tradição das bandas cabaçais, que utilizam pífanos, zabumbas e 
pratos. Uma dessas bandas é a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto. 

Os seresteiros e repentistas também são muito populares na música cearense. Além disso, 
os destaques também contam com representantes do coco, do xaxado, do samba de roda, 
do baião, do xote, do forró, do axé e do frevo. 

Um ritmo mais moderno do Ceará é o forró eletrônico, que conta com instrumentos mais 
arrojados. Nos anos 60, a MPB e o tropicalismo no Brasil também tiveram grandes nomes 
de músicos do Ceará, como Ednardo, Belchior, Fagner, Amelinha e J. Camelo Ponte. 

Na música clássica, o Ceará também tem representantes importantes, como o cearense 
Alberto Nepomuceno, considerado o pai da música erudita nacional. Outro representante da 
música clássica foi o regente Eleazar de Carvalho, fundador da Orquestra Sinfônica 
Brasileira. 

Cultura Indígena – Berço do nosso povo! 

A música para o indígena é algo muito importante, devido a todo o seu peso social e ritual. 
Ela está presente nas diversas manifestações culturais e sociais de cada etnia, fazendo parte 
dos rituais de magia, socialização, contato direto com os ancestrais e cura. Presente também 
em festas comemorativas, podendo ser vista como uma linguagem diferenciada, pois a partir 
dela podemos saber se estamos em uma guerra, em um ritual para os deuses ou em alguma 
outra manifestação cultural distinta. 

Os índios brasileiros utilizam predominantemente instrumentos de sopro ou percussão. Cada 
tribo possui seus instrumentos específicos, os que são compartilhados de alguma maneira 
sofrem diversificações, como o material utilizado para a fabricação por exemplo. 

Algo muito bacana que podemos ressaltar é que para o indígena o próprio corpo é tido como 
um instrumento musical. Com a batida dos pés eles dão ritmo a melodia dos instrumentos, 
sendo que até podem utilizar apenas o corpo para determinados rituais. 

Vamos conhecer alguns instrumentos? 
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1. Considerando o que você estudou nesse material complementar e no livro didático, 
responda as seguintes questões: 
a) Cite o nome de 03 (três) cantores que compõem o quadro de artistas da Música 

Popular Brasileira (MPB) 
Ex. Antonio Carlos Jobim (Tom Jobim) 
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
 

b) Para cada um dos nomes de cantores que você colocou na questão “a”, pesquise 
nas suas fontes ou na internet o nome de uma música interpretada por cada um 
dos artistas. 
Ex. Tom Jobim – Música: Águas de Março 
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
 

2. Assista ao vídeo de um Toré da tribo Kariri-Xocó. Você poderá acessar pelo link => 
(https://www.youtube.com/watch?v=FEzDn35xnA0). Também disponibilizarei no 
grupo. 
a) Conte como foi sua experiência em assistir ao vídeo. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
c) Identifique qual o instrumento musical indígena predominante na apresentação. 

Descreva como ele é, de que é feito, se tem adornos, etc. 

___________________________________________________________________ 
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