
1 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΗΣ  

 

 

 

    ΘΕΜΑ: 

Η ΑΦΡΟΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ PARANAUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Πτυχιακή εργασία του: 

     Κλαπανάρη Γιάννη 

            Α.Μ. 4511 

 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Καλλιμοπούλου Ελένη 

Συνεπιβλέπων καθηγητής: Τσικουρίδης Ελευθέριος 



2 
 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Ευχαριστίες         …σ. 4 

Περίληψη         …σ. 5 

Εισαγωγή         …σ. 6 

Α’ μέρος Γενικά στοιχεία για τη μουσική της Βραζιλίας   …σ. 17 

1. Εισαγωγή        …σ. 17 

2. Είδη μουσικής της Βραζιλίας     …σ. 21 

3. Κρουστά βραζιλιάνικης μουσικής     …σ. 37 

4. Η βραζιλιάνικη κουλτούρα και μουσική στον κόσμο  …σ. 48 

Β’ μέρος Αφροβραζιλιάνικη μουσική στην πόλη της Θεσσαλονίκης: Οι 

Paranauê          …σ. 57 

1. Το studio        …σ. 57 

1.1. Οι χώροι και οι λειτουργίες τους    …σ. 57 

1.2. Τα μαθήματα       …σ. 59 

1.3. Οι δάσκαλοι       …σ. 60 

2. Capoeira        …σ. 62 

2.1. Τι είναι η capoeira ;      …σ. 62 

2.2. Μουσική και είδη της capoeira    …σ. 62 

2.3. H capoeira στην Ελλάδα     …σ. 63 

3. Οι χοροί        …σ. 65 



3 
 

3.1. Dançauê       …σ. 65 

3.2. Η θρησκεία «Candomblé»     …σ. 67 

3.3. Forrό        …σ. 68 

4. Οι Paranauê (η ομάδα κρουστών)    …σ. 69 

4.1. Ο όρος «Paranauê»      …σ. 69 

4.2. Τα όργανα των Paranauê     …σ. 70 

4.3. Ρυθμοί        …σ. 72 

4.4. Ρεπερτόριο       …σ. 73 

4.5. Ομάδες πρότυπα στη Βραζιλία    …σ. 74 

4.6. Συνεργασίες με μαέστρους από Βραζιλία   …σ. 75 

4.7. Σεμινάριο του mestre Memeu στην Αθήνα   …σ. 76 

4.8. Το καρναβάλι στο Μεταξουργείο    …σ. 77 

4.9. Ομάδες samba reggae στην Ελλάδα   …σ. 79 

4.10. Το summer camp      …σ. 80 

4.11. Οι κοινωνικές δράσεις των Paranauê   …σ. 82 

4.12. Τα προβλήματα της ομάδας    …σ. 83 

Επίλογος          …σ. 85 

Βιβλιογραφία         …σ. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

Ευχαριστίες 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την πτυχιακή εργασία τα μέλη των 

Paranauê που συνέβαλαν στην εκπόνησή της μέσω των προσωπικών 

συνεντεύξεών τους που μού παραχώρησαν, όπως επίσης και τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας που βοήθησαν με τον τρόπο τους, ιδιαίτερα μέσω των 

συζητήσεων που έλαβαν χώρα καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής της επιτόπιας 

έρευνας. Ευχαριστώ επίσης την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας 

Ελένη Καλλιμοπούλου για το χρόνο που μού αφιέρωσε ώστε να ολοκληρωθεί 

αυτή η εργασία, όπως επίσης και τον συνεπιβλέποντα καθηγητή Ελευθέριο 

Τσικουρίδη για τη συμβολή του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Περίληψη 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη στη βραζιλιάνικη μουσική. Στο 

πρώτο μέρος επιχειρείται μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση μία γενική 

παρουσίαση βασικών στοιχείων της βραζιλιάνικης μουσικής. Γίνεται αναφορά 

στις ρίζες της και τις επιρροές που δέχτηκαν οι ντόπιοι κάτοικοι της Βραζιλίας 

και ανέπτυξαν τα είδη της βραζιλιάνικης μουσικής όπως τα ξέρουμε σήμερα. 

Επίσης, αναλύονται τα είδη αυτά όπως και τα μουσικά παραδοσιακά όργανα 

της Βραζιλίας. Παρουσιάζονται καλλιτέχνες και μουσικά παραδείγματα των 

μουσικών αυτών ειδών και οργάνων, καθώς επίσης ανιχνεύονται οι επιρροές 

αυτών σε άλλους καλλιτέχνες εκτός Βραζιλίας ανά τον κόσμο, όπως στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και τελικά στην Θεσσαλονίκη. 

Η επίδραση στην μουσική σκηνή της Ελλάδας φαίνεται κυρίως από το δεύτερο 

και εθνογραφικό μέρος της εργασίας, όπου παρουσιάζεται η περίπτωση του 

συγκροτήματος Paranauê της Θεσσαλονίκης. Μέσα από εθνογραφικό υλικό 

που συλλέχθηκε μέσα από εκτενή επιτόπια έρευνα αξιοποιώντας τις τεχνικές 

της συνέντευξης, της συμμετοχικής παρατήρησης, της μουσικής συμμετοχικής 

παρατήρησης, των σημειώσεων πεδίου, του βίντεο και των ηχογραφήσεων (βλ. 

εισαγωγή β΄ μέρους), σκιαγραφείται η μουσική δράση του συγκροτήματος, οι 

επιρροές τους, σημαντικές τους συναυλίες και ηχογραφήσεις, και 

παρουσιάζονται τα ιδρυτικά μέλη και η πορεία τους μέχρι τώρα. Δίνεται έτσι μία 

γεύση ενός συγκροτήματος στην Ελλάδα που παίζει με σεβασμό και αγάπη 

βραζιλιάνικη μουσική. 
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Εισαγωγή 

 Στην εισαγωγή παρουσιάζονται η βιβλιογραφική έρευνα που διεξήγαγα 

για τη συγγραφή του α’ μέρους και η μεθοδολογία που ακολούθησα για την 

επίτευξη της επιτόπιας έρευνας, η οποία αποτελεί το β’ μέρος. Η εισαγωγή 

χωρίζεται σε δύο μέρη, ακολουθώντας με τον τρόπο αυτό τη διάταξη της 

εργασίας, σύμφωνα με την οποία το πρώτο μέρος πραγματεύεται γενικά 

στοιχεία για τη μουσική της Βραζιλίας και προετοιμάζει τον αναγνώστη για το 

δεύτερο μέρος, το οποίο γίνεται πιο συγκεκριμένο και αφορά την ομάδα 

κρουστών Paranauê που δραστηριοποιείται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Α΄ Μέρος 

Η βιβλιογραφία σε αυτήν την πτυχιακή εργασία επιλέχθηκε σταδιακά και 

με βάση την θεματική κάθε κεφαλαίου. Επιλέχθηκε μέσα από έρευνα στη 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου, στις βιβλιοθήκες φιλικών προσώπων που ασχολούνται με τη 

βραζιλιάνικη μουσική, και κυρίως μέσα από πηγές στο Διαδίκτυο όπου υπάρχει 

πλούσιο υλικό για την αφροβραζιλιάνικη μουσική. 

Η διαδικασία της βιβλιογραφικής έρευνας στηρίχθηκε στη δομή των 

κεφαλαίων όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Επομένως, στο πρώτο 

κεφάλαιο του Α΄ μέρους έγινε μια γενική έρευνα για την χώρα της Βραζιλίας, 

της γεωγραφίας, της κουλτούρας, και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Σχετικό 

υλικό εντοπίστηκε σε μία σειρά από κείμενα και μελέτες (ενδεικτικά, Fonseca 

2006, James 2016, Levine 1997) και πληροφοριακές πηγές (εγκυκλοπαίδεια 

Britannica, μουσικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό New Grove). Αυτές οι πηγές 

υπάρχουν σε έντυπη μορφή στις βιβλιοθήκες των προαναφερθέντων 
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πανεπιστημίων αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο για πιο εύκολη 

πρόσβαση. Η επιλογή τους έγινε με βάση την ξεκάθαρη περιγραφή τους για την 

ιστορία και κουλτούρα της Βραζιλίας. Επίσης, επέλεξα διαφορετικές πηγές για 

να υπάρχει ποικιλία και διασταύρωση πληροφοριών, όχι μόνο σε αυτό το 

κεφάλαιο αλλά και γενικότερα σε όλα του θεωρητικού πλαισίου. 

Έπειτα, το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται αναλυτικά όλα τα βασικά 

και μη, είδη της αφροβραζιλιάνικης μουσικής. Η έρευνα έγινε πρώτα 

διαδικτυακά για να επαληθευτούν από διάφορες πηγές (ηλεκτρονικά βιβλία και 

άρθρα όπως και ιστοσελίδες) τα είδη, και έπειτα σε βιβλία όπου υπήρχαν 

αναλυτικά πληροφορίες για το κάθε είδος.  

Η διαφορά σε αυτό το κεφάλαιο είναι ότι προσπάθησα να έχω 

διαφορετική πηγή ή/και διαφορετικές πηγές για το κάθε είδος 

αφροβραζιλιάνικης μουσικής. Με αυτόν τον τρόπο, οι πηγές και οι πληροφορίες 

που παρέχουν, είναι περισσότερο διασταυρωμένες, ενημερωμένες και με 

εύρος.  

Γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιήθηκαν μουσικά και επιστημονικά βιβλία 

και μελέτες, όπως το “Phrasing in Brazilian Music” του Adolfo (2006), «The 

Εssence of Brazilian Percussion and Drum Set: with rhythm section parts: 

rhythms, songstyles, techniques, applications.» του Uribe (2016), «The 

Brazilian Sound» των McGowan και Pessanha (1998), το «Axé, Ijexá, Olodum: 

The Rise of Afro- and African Currents in Brazilian Popular Music» του Perrone 

(1992), “Uma história da música popular brasileira Das origens à modernidade 

(34th ed.)” του Severiano (2008), καθώς και τα «The Μusic of Brazil» του 

Appleby (2011) το «Oxford Companion to Jazz» του Kirchner (2005), το «Black 



8 
 

guitar-players and early African-Iberian music in Portugal and Brazil» του 

Budasz (2007). Το μόνο πρόβλημα που υπήρχε στην έρευνα όλων αυτών των 

πηγών ήταν ο διαχωρισμός των κυρίων ειδών μουσικής της Βραζιλίας χωρίς να 

συμπεριληφθούν τα λιγότερο σημαντικά υπο-είδη. Διάλεξα την κάθε πηγή για 

το κάθε είδος ξεχωριστά, αποφασίζοντας κάθε φορά ποια είναι η 

καταλληλότερη, σαφέστερη, απλούστερη αλλά όχι απλοϊκότερη όσον αφορά τις 

πληροφορίες που προσφέρει.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δεύτερο κεφάλαιο ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων,  όπως για παράδειγμα το “The Αrchive of Contemporary Music” 

(2012), απέδωσαν χρήσιμες και πλούσιες πληροφορίες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφηκαν τα όργανα που χρησιμοποιούνται 

στην αφροβραζιλιάνικη μουσική, στοιχείο πολύ σημαντικό στοιχείο στην 

μουσική κάθε χώρας γιατί καθορίζει το ύφος, τον ρυθμό, τη μελωδία. Κεντρικό 

ρόλο στην αφροβραζιλιάνικη μουσική έχουν τα κρουστά. Το μεγαλύτερο μέρος 

αυτού του κεφαλαίου αντλήθηκε από το βιβλίο του Βeck  ”Encycopedia of 

Percussion” (1995), ένα άκρως περιεκτικό και κατατοπιστικό βιβλίο σε σχέση 

με τα κρουστά όργανα και τη θέση τους στην αφροβραζιλιάνικη μουσική. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφεται η επίδραση της μουσικής της 

Βραζιλίας κυρίως στην Αμερικάνικη μουσική. Οι πληροφορίες για το μέρος αυτό 

αντλήθηκαν κυρίως από το βιβλίο του Kirchner “The Oxford Companion to 

Jazz.” (2005) και την ιστοσελίδα Just landed, όπου υπάρχει εκτενής αναφορά 

για τη βραζιλιάνικη τζαζ. Αυτές οι πηγές επιλέχθηκαν γιατί έδιναν με 

περιληπτικό τρόπο ακριβώς τις ζητούμενες για το μέρος αυτό πληροφορίες. Το 
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συγκεκριμένο βιβλίο (Kirchner 2005) ήταν πρόταση ενός φιλικού προσώπου 

που έχει άμεση σχέση με την βραζιλιάνικη μουσική. 

Επιπρόσθετα, η αφροβραζιλιάνικη μουσική επηρέασε γενικά τη μουσική 

ανά τον κόσμο, πράγμα που κρίθηκε σκόπιμο να τονιστεί μέσα από πηγές 

όπως το βιβλίο «A History of Twentieth-Century Music in a Theoretic-Analytical 

Context» του Antokoletz (2014), το άρθρο «Calming Anxiety-Based Behaviors 

in Autism with Rhythmic Entrainment Intervention (REI) Drumming Rhythms» 

του Strong (2015), η ηλεκτρονική πηγή «Brazil’s 10 Best Tropicália Albums: 

Pop, Psychedelia & Politics» (2016), κ.ά.  

Ακόμη, στην πτυχιακή αυτή εργασία ερευνήθηκε η σχέση της 

βραζιλιάνικης μουσικής με την έρευνα και πώς η έρευνα αυτή βοήθησε την 

εξέλιξη της συγκεκριμένης μουσικής. Εδώ, αντλήθηκε υλικό από πιο 

εξειδικευμένες επιστημονικές μελέτες όπως τα άρθρα «Joint Drumming in 

Brazilian and German Preschool Children: Cultural Differences in Rhythmic 

Entrainment, but No Prosocial Effects» του Kirschner (2014) και το «Effect of 

Strength of Rhythmic Beat on Preferences of Young Music Listeners in Brazil, 

Greece, Japan, Portugal, and the United States» των LeBlanc, A., Fung, C. V., 

Boal-Palheiros, G. M., Burt-Rider, A. J., Ogawa, Y., Oliviera, A. de J., & 

Stamou, L.(2012). Τα άρθρα αυτά παρείχαν περισσότερες πληροφορίες πάνω 

σε έρευνες που έγιναν πρόσφατα σχετικά με την αφροβραζιλιάνικη μουσική, 

αλλά και εμπεριέχουν περισσότερες λεπτομέρειες με τον τρόπο έρευνας που 

αυτή χρησιμοποιήθηκε, γι’ αυτό και προτιμήθηκαν. Σε αυτό το μέρος, υπήρξε 

αρχικά δυσκολία να βρεθούν τέτοια άρθρα σχετικά με τη μουσική της Βραζιλίας 

αλλά η επίμονη διερεύνηση κυρίως διαδικτυακά απέδωσε τα ζητούμενα 

αποτελέσματα. 
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Γενικά, η εύρεση πηγών για αυτήν την πτυχιακή δεν είχε πολλά εμπόδια 

όσον αφορά γενικά τη Βραζιλία, την κουλτούρα, τη μουσική, τα είδη και τα 

όργανα, αλλά εντοπίστηκε μεγάλη έλλειψη έγκυρων πηγών που να περιέχουν 

επιστημονικές έρευνες οι οποίες να χρησιμοποιούν την αφροβραζιλιάνικη 

μουσική και να μελετούν την επίδρασή της σε ομάδες ατόμων ή γενικότερα, 

αλλά κυρίως να μελετούν την επίδραση της μουσικής αυτής στην Ελλάδα. Δεν 

βρέθηκε απολύτως καμία επίσημη πηγή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

έγκυρα σε μια ερευνητική εργασία όπως η παρούσα. Έχοντας κάνει αυτές τις 

γενικές παρατηρήσεις, ελπίζω ότι η πτυχιακή αυτή θα αποτελέσει μελλοντικά 

ένα έναυσμα για περισσότερη διερεύνηση σχετικά με την επιρροή της 

αφροβραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα. 

Β’ Μέρος 

 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το εθνογραφικό υλικό 

που συγκεντρώθηκε κατά την επιτόπια έρευνα. Ειδικότερα, η επιτόπια έρευνα 

έχει ως επίκεντρο τους Paranauê, μια ομάδα κρουστών που ασχολείται μ’ ένα 

είδος αφροβραζιλιάνικης μουσικής και συγκεκριμένα την σάμπα ρέγκε (samba 

reggae). Έχει ως έδρα την Θεσσαλονίκη και ιδρύθηκε το 2003. Παρακάτω 

περιγράφεται το περιεχόμενο του δεύτερου μέρους της εργασίας, καθώς και η 

σειρά των ενοτήτων. Έπειτα αναλύω τη μεθοδολογία που ακολούθησα στην 

επιτόπια έρευνα και περιγράφω γενικότερα την εμπειρία μου με τους Paranauê 

που διήρκησε περίπου ενάμιση χρόνο. 

Το πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους της εργασίας αφορά το 

στούντιο και τους χώρους όπου διεξάγονται τα μαθήματα και οι πρόβες των 

Paranauê. Στο στούντιο αυτό παραδίδονται επίσης μαθήματα capoeira (βλ. 1.2, 
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2.1), αφροβραζιλιάνικων χορών (βλ. 3.1) και forrό (βλ. 3.3). Η ίδρυση των 

Paranauê είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γκρουπ της capoeira που 

δημιουργήθηκε το 2000-2001 στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων 

Θεσσαλονίκης. Επομένως, το δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους της 

εργασίας αφορά την μουσικοχορευτική τέχνη της capoeira, αλλά και την ομάδα 

της capoeira που δημιουργήθηκε στη Χ.Α.Ν.Θ., η οποία είναι και το πρώτο 

καταγεγραμμένο δείγμα αφροβραζιλιάνικης μουσικής και κουλτούρας στη 

Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στους 

χορούς που λαμβάνουν χώρα στο στούντιο των Paranauê και εμπεριέχει μία 

υποενότητα αφιερωμένη στη θρησκεία candomblé, καθώς αυτή είναι πιο 

σημαντική και εμφανής στους χορούς απ’ ό,τι είναι στη μουσική. Το κεφάλαιο 

αυτό έρχεται τρίτο σε σειρά και βρίσκεται πριν το κεφάλαιο με τα κρουστά, 

καθώς στη Βραζιλία ο χορός θεωρείται πιο σημαντικός απ’ ό,τι η μουσική, η 

οποία δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πρώτου. Το τέταρτο 

και μεγαλύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ομάδα κρουστών, τους Paranauê, οι 

οποίοι είναι και το επίκεντρο της επιτόπιας έρευνας και η αφορμή για την 

επιλογή του θέματος αυτής της πτυχιακής εργασίας. 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφω τη μεθοδολογία που ακολούθησα 

στην επιτόπια έρευνα και γενικότερα την εμπειρία μου με τους Paranauê. Η 

διαδικασία λοιπόν που ακολούθησα στο β’ μέρος αυτής της πτυχιακής εργασίας 

βασίστηκε στη συμμετοχική παρατήρηση, δηλαδή στην ενεργητική συμμετοχή 

μου στην ομάδα των κρουστών, όπως επίσης και σε προσωπικές συνεντεύξεις 

που μού παραχώρησαν μέλη των Paranauê. Γι’ αυτόν το λόγο αντλήθηκαν 

πληροφορίες από μελέτες που αναφέρονται στη συμμετοχική παρατήρηση και 

στην εθνογραφία όπως για παράδειγμα τα Myers (1992), Kruger (2008), Baily 
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(2014). Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε η συνολική εμπειρία που είχα από τη 

συναναστροφή με ανθρώπους της ομάδας επί ενάμιση χρόνο εβδομαδιαίως. Η 

ζωή μου με τους Paranauê ήταν το πεδίο έρευνας για εμένα, διότι οι αμέτρητες 

πρόβες, οι εορταστικές εκδηλώσεις εντός κι εκτός του στούντιο, οι εκδρομές, οι 

παραστάσεις και η επαφή μαζί τους ήταν πηγή πληροφοριών και αφορμή για 

καταγραφή σημειώσεων πεδίου.  

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αναφερθώ στη σύλληψη της ιδέας να 

ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα πτυχιακής εργασίας. Ανέκαθεν είχα μία 

κλίση προς τη μουσική της Λατινικής Αμερικής, όπως επίσης και στη μουσική 

που προέρχεται από την Αφρική γενικότερα. Ο ήχος των αφρικανικών 

κρουστών και η έκσταση που προκαλεί πάντα με γοήτευε κι έτσι αποφάσισα να 

μελετήσω κάτι σχετικό. Αναζητώντας το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας, 

βίωσα μία αναλαμπή του νου : θυμήθηκα ότι είχα βρεθεί σε μια παράσταση 

περίπου πριν επτά ή οκτώ χρόνια, στην οποία συμμετείχε μία ομάδα κρουστών 

στο πάρκο του Ξαρχάκου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θυμόμουν ότι ήταν 

οι Paranauê, όπως επίσης θυμόμουν την αίσθηση και τον ενθουσιασμό που 

μου είχαν προκαλέσει οι εκκωφαντικοί ήχοι των κρουστών. Έτσι λοιπόν 

αποφάσισα να επικοινωνήσω μαζί τους, όπως κι έγινε στην παράσταση που 

έδωσαν στον «Αστερόκοσμο» τον Δεκέμβρη του 2015. Ο «Αστερόκοσμος» 

είναι ένα θεματικό πάρκο που λαμβάνει χώρα ετησίως στην Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, όπου ενίοτε δίνουν 

παράσταση οι Paranauê. Τότε μίλησα με τον αρχηγό των Paranauê, Έντυ, και 

τον πρόεδρο και παίκτη Αριστείδη Παπαπέτρο, οι οποίοι ήταν αρκετά φιλικοί 

μαζί μου ενθαρρύνοντάς με να ξεκινήσω την εργασία. 
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Εκείνη την χρονική περίοδο πήγα στο στούντιο όπου κάνουν πρόβες οι 

Paranauê και συμμετείχα στο πρώτο μου μάθημα μαζί τους παίζοντας fundu 

(βλ. 4.2), το οποίο είναι ένα ογκώδες, βαθύ όργανο με μπάσο ήχο και θεωρείται 

το πιο απλό, καθώς έχει τα λιγότερα χτυπήματα. Όπως αναφέρει ο Baily στο 

άρθρο του “Learning to Perform as a Research Technique in Ethnomusicology” 

(2001), η εκμάθηση μουσικών οργάνων στην επιτόπια έρευνα βοηθάει στην 

βαθύτερη κατανόηση της μουσικής αλλά μας δίνει και πληροφορίες για τον 

τρόπο διδασκαλίας της μουσικής στην κοινωνία την οποία μελετάμε. Η 

παρακολούθηση των μαθημάτων στο στούντιο δεν ξεκίνησε ως προϋπόθεση 

της συμμετοχικής παρατήρησης, αλλά ως προσωπική ανάγκη για ψυχαγωγία 

και διασκέδαση. Κατά τον ενάμιση χρόνο που εκπονείται αυτή η εργασία, έχω 

λείψει σε πολύ λίγες πρόβες, καθώς εκτός από υποχρέωση, ήταν για εμένα 

κυρίως απόλαυση. Έχοντας εξερευνήσει και τα υπόλοιπα όργανα αυτής της 

ομάδας, τον Σεπτέμβρη του 2016 ξεκίνησα να παίζω ρεπίκι (βλ. 4.2), ένα 

κρουστό μικρότερο από το fundu, με οξύτερο ήχο και περισσότερο απαιτητικό 

στο παίξιμο. Τότε ένιωσα μέσα μου την έκσταση που προκαλούν τα κρουστά 

και τη μετάβαση από την παθητικότητα του «ακούω» στην ενεργητικότητα του 

«παίζω». Επίσης, μεγάλη εντύπωση μού προκάλεσε η συνεργασία είκοσι ή 

τριάντα ατόμων, οι οποίοι έπαιζαν διαφορετικά ρυθμικά σχήματα 

δημιουργώντας έτσι μία πανδαισία ήχων.  

Η περιγραφή των εμπειριών μου με τους Paranauê μού προκαλεί 

δυσκολίες, διότι είναι πάρα πολλές και προσπαθώ να τις παρουσιάσω σύντομα 

και περιεκτικά για να μην χαθώ στον ωκεανό των αναμνήσεών μου. Ίσως να 

φαίνεται υπερβολικό, αλλά εφόσον έχω μοιραστεί συναισθήματα, σκέψεις, 

απόψεις, ζωντανές παραστάσεις, εκδρομές, γιορτές και βιώματα γενικά με ένα 
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σύνολο ανθρώπων, αγνώστων σε μένα, επί ενάμιση χρόνο σε εβδομαδιαία 

βάση, είναι λογικό να αντιμετωπίζω έναν καταιγισμό εμπειριών. Σε αυτήν τη 

συλλογή και διαχείριση του εθνογραφικού υλικού που συσσωρεύτηκε, στάθηκε 

ιδιαίτερα χρήσιμο το κείμενο της Krϋger “Ethnography in the performing arts : a 

student’s guide” (2008), καθώς περιγράφονται όλα τα στάδια που πρέπει ν’ 

ακολουθήσει ένας αρχάριος στην εθνογραφική έρευνα, ώστε να υπάρχει 

συνοχή κι αποτελεσματικότητα στην εργασία του.  

Από την πρώτη μέρα στο στούντιο ένιωσα οικειότητα, καθώς εκεί 

συνάντησα φιλόξενους, φιλικούς ανθρώπους και πάνω απ’ όλα χαρούμενους. 

Όταν συμμετείχα στην πρώτη μου πρόβα, κατάλαβα γιατί αυτή η 

δραστηριότητα τούς προκαλεί ευχαρίστηση, όπως συνειδητοποίησα πως με 

την πάροδο του χρόνου το συναίσθημα αυτό δεν εξασθενούσε. Οι πρόβες 

κρουστών ήταν για μένα μια πολύ ευχάριστη ψυχαγωγία, αφού συνδύαζε 

γυμναστική, μουσική, χορό και διασκέδαση που άφηναν στο τέλος την αίσθηση 

της χαλάρωσης, της εκτόνωσης, σωματικής και ψυχικής, συμπεριλαμβάνοντας 

έτσι και το ρόλο της ψυχανάλυσης.  

Αυτό που μου δημιούργησε τη μεγαλύτερη εντύπωση όσο καιρό είμαι 

μέλος των Paranauê, είναι η κοινότητα που έχει σχηματιστεί μεταξύ αυτών των 

ανθρώπων. Μέλη των Paranauê, των Dançauê (βλ. 3.1), της capoeira (βλ. 2.1) 

και του forrό (βλ. 3.3), τα οποία συχνάζουν στο στούντιο όπου γίνονται τα 

αντίστοιχα μαθήματα, έχουν αναπτύξει μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ιδρυτικά 

μέλη των Paranauê μού εξηγούν στις προσωπικές συνεντεύξεις που μου 

παραχώρησαν ότι η αφροβραζιλιάνικη κοινότητα της Θεσσαλονίκης είναι η πιο 

ανεπτυγμένη από οποιαδήποτε άλλη πόλη στην Ελλάδα, μιας και τα μαθήματα 

που προαναφέρθηκαν είναι όλα συγκεντρωμένα σ’ ένα στούντιο, στο casa de 
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cultura afrobrasileira ή ελληνιστί στέγη αφροβραζιλιάνικης κουλτούρας. Αυτή η 

κοινότητα όμως δεν περιορίζεται στην Θεσσαλονίκη, αλλά επεκτείνεται και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα σχηματίζοντας έτσι ένα μεγάλο δίκτυο φίλων αυτής της 

κουλτούρας. Ένιωσα την αίσθηση της κοινότητας ακόμα περισσότερο όταν 

συμμετείχα στις σημαντικές εκδηλώσεις της όπως ήταν το σεμινάριο με το 

Βραζιλιάνο μαέστρο στην Αθήνα (βλ. 4.7), το καρναβάλι στο Μεταξουργείο (βλ. 

4.8), όπως και το summer camp στη Ζάκυνθο (βλ. 4.10). Ήταν αρκετά 

ενδιαφέρον να γνωρίσω ανθρώπους από όλη την Ελλάδα με τους οποίους έχω 

κοινά ενδιαφέροντα και να μοιραστώ μαζί τους την αγάπη μου για τα 

αφροβραζιλιάνικα κρουστά. Επίσης, σημαντικά για την άντληση ιδεών ήταν τα 

βιβλία σχετικά με την δύναμη της μουσικής στην καθημερινή και την κοινωνική 

ζωή, όπως ιδίως της Finnegan (2007), της Tia deNora (2000) και του 

Hesmondhalgh (2013), καθώς και του Turino (2008) που διερευνά διεξοδικά τις 

διαδικασίες συμμετοχικών μουσικών πρακτικών. Τα προαναφερθέντα βιβλία θα 

συζητηθούν και στον επίλογο, όπου παραθέτω μερικά ερευνητικά ερωτήματα 

και δίνω τις δικές μου απαντήσεις σε διάλογο με τη βιβλιογραφία.  

Ενδιαφέρουσα πρόκληση ήταν η διαδικασία των συνεντεύξεων από 

μέλη των Paranauê, ιδρυτικά αλλά και νέα, όπως επίσης από τους ανθρώπους 

που διδάσκουν στο στούντιο. Οι περίπου δέκα συνεντεύξεις ήταν αρκετά 

σημαντικές ως προς την άντληση υλικού, διότι είναι η βασική πηγή 

πληροφοριών για το β’ μέρος αυτής της εργασίας. Δεν είχα την εμπειρία της 

συνέντευξης στο παρελθόν, οπότε ήταν για μένα κάτι καινούριο, αλλά και 

ενδιαφέρον. Με βοήθησαν αρκετά όσα αναφέρονται σχετικά με τις συνεντεύξεις 

στο “Ethnomusicology : an introduction” (1992) της Helen Myers και κατέληξα 

στη μορφή ημιδομημένης συνέντευξης, όπου ο πληροφορητής ενθαρρύνεται ν’ 
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αναπτύξει τα θέματα με μία σχετική ελευθερία, χωρίς δηλαδή η πορεία του 

λόγου του να κατευθύνεται πλήρως από τον ερευνητή. Μου άρεσε το γεγονός 

ότι είχα την ελευθερία να ρωτήσω ό,τι ήθελα να μάθω γι’ αυτούς τους 

ανθρώπους, αλλά ακόμα περισσότερο μου άρεσε η θέλησή τους να 

εκφραστούν μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις και να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά τους σχετικά με τα δρώμενα της κοινότητας. 

Κλείνοντας το εισαγωγικό σημείωμα, θα ήθελα να εκφράσω την 

ανησυχία μου για την εκπόνηση αυτής της εργασίας και πιο συγκεκριμένα για 

την ευστοχία αλλά και την αντιπροσωπευτικότητά της. Διεξάγοντας μία επιτόπια 

έρευνα για μια κοινότητα ανθρώπων μέσα στην οποία και ο ίδιος δρούσα, 

συνειδητοποίησα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πρωτίστως σεβασμός 

προς αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με αποδέχτηκαν ως μέλος τους και 

μου άνοιξαν την καρδιά τους ώστε να μου παρέχουν τις πληροφορίες που 

χρειαζόμουν. Η ανησυχία μου λοιπόν για την έκβαση αυτής της εργασίας ήταν 

έντονη, διότι ήθελα το αποτέλεσμά της να σταθεί αντάξιο των προσδοκιών της 

ομάδας και να μην υπάρξει απογοήτευση από κάποια μέλη ή συνολικά.  
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Α’ ΜΕΡΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 

 

 

Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή 

 

Βραζιλία 

Η Βραζιλία είναι χώρα της  Λατινικής Αμερικής. Μέχρι την ανακάλυψή της από 

τον Αμέριγκο Βεσπούκι (1454 - 1512 μ.Χ.) για λογαριασμό της Ισπανίας, η 

Νότια Αμερική κατοικούνταν από τους Ίνκας, τους Μάγιας, τους Αζτέκους, και 

άλλους πολιτισμούς με τη συλλογική ονομασία “Προκολομβιανοί πολιτισμοί”, οι 

οποίοι εξαλείφθηκαν τελείως από τους Ισπανούς και Πορτογάλους που  για 

εκατονταετίες εξερεύνησαν, αποίκησαν και κατέκτησαν την  Λατινική Αμερική 

με αιματηρούς πολέμους και δημιούργησαν νέα κράτη. Έτσι λοιπόν, οι 

Νοτιοαμερικανοί σήμερα μιλούν κυρίως ισπανικά ή πορτογαλικά (James, 

2016,σ.1). 

Η Βραζιλία ανήκει στην Νότια Αμερική και μάλιστα καταλαμβάνει ένα τεράστιο 

μέρος της. Πιο συγκεκριμένα, ανήκει στην ζώνη της Βραζιλίας  στην οποία 

περιλαμβάνεται η ανατολική Βραζιλία και στη ζώνη της Νότιας Αμερικής στην 

οποία περιλαμβάνεται η υπόλοιπη Βραζιλία. Συνορεύει με όλες τις χώρες της 

νότιας Αμερικής δηλαδή με την Κολομβία, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη, 

το Περού, την Αργεντινή, τη Βενεζουέλα, τη Βολιβία, το Σουρινάμ, τη Γουιάνα 

και τη Γαλλική Γουιάνα, εκτός από το Εκουαδόρ και την Χιλή, πράγμα που 

δείχνει πόσο τεράστια έκταση έχει (5η σε μέγεθος σε όλο τον κόσμο). Δεν είναι 

όμως μόνο η έκτασή της αλλά και το ανάγλυφο, το κλίμα της και οι πόροι της 
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που την κάνουν μία χώρα με πολλές δυνατότητες και ποικίλες προσμίξεις 

(James, 2016, σσ.1-3; Levine, 1997, σ.3). 

 

Κοινωνική διαμόρφωση 

Πριν οι πρώτοι Πορτογάλοι μπουν στη Βραζιλία με αρχηγό τον Πέδρο Άλβαρες 

Καμπράλ στις 22 Απριλίου 1500, η Βραζιλία για τουλάχιστον 10.000 έτη 

κατοικούνταν από τους ημινομαδικούς ιθαγενείς πληθυσμούς. Μετά το 1500, 

το εργατικό δυναμικό αποτελούσαν αρχικά οι υποδουλωμένοι ινδιάνοι , ενώ στη 

συνέχεια κυρίως Αφρικανοί δούλοι. Το 1888 έγινε οριστική κατάργηση της 

δουλείας  από την πριγκίπισσα Ιζαμπέλ μέσω του «χρυσού νόμου». Στις 7 

Σεπτεμβρίου 1822, o Δον Πέδρο, τελευταίος γιος του Βασιλέως Ιωάννη Στ΄ της 

Πορτογαλίας, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία της αυτοκρατορίας του Βασιλείου 

της πορτογαλικής αποικίας στη Βραζιλία στις 13 Μαΐου του 1822, κήρυξε την 

ίδρυση της  «Συνταγματικής Αυτοκρατορίας κληρονομικής ισχύος» 

(κοινοβουλευτική μοναρχία). Τότε άρχισε και η εκβιομηχάνιση της χώρας με την 

εκεί μετανάστευση πολλών Ευρωπαίων.  Εννέα χρόνια μετά την παραίτηση του 

Δον Πέδρο το 1831, έγινε δεύτερος Αυτοκράτορας της Βραζιλίας ο 14χρονος 

γιος του (Fonseca, 2006). Το 1889 έγινε οριστική η κατάργηση της μοναρχίας 

και επικράτησε η δημοκρατία, η οποία καταλύθηκε από δικτατορικά καθεστώτα 

τρεις φορές: το 1930, το 1934 και το 1937-1945 υπό τον Ζετούλιο Βάργκας, και 

το 1964-1985 κάτω από εναλλασσόμενη ηγεσία στρατιωτικών. Η Βραζιλία έχει 

πλέον από το 1985 προεδρική δημοκρατία, κατά το πρότυπο των ΗΠΑ, 

γεγονός που ενισχύθηκε και από το δημοψήφισμα του 1993, στο οποίο οι 

Βραζιλιάνοι πολίτες ερωτήθηκαν αν επιλέγουν προεδρική ή κοινοβουλευτική 

δημοκρατία και  αβασίλευτη ή βασιλευομένη δημοκρατία. Από την 1η 
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Ιανουαρίου του 2010, λοιπόν, στην χώρα προεδρεύει η Ντίλμα Ρουσέφ με 

αντιπρόεδρο τον Μισέλ Τέμερο (Fonseca, 2006). 

 

H μουσική στη Βραζιλία 

Η Βραζιλία είναι μια άκρως μουσική χώρα με μεγάλη μουσική παράδοση. Δεν 

είναι τυχαίο άλλωστε που αυτή η χώρα έχει δώσει στον υπόλοιπο κόσμο πολύ 

γνωστά είδη μουσικής και χορού. Για τον λαό της Βραζιλίας η μουσική είναι 

τρόπος επικοινωνίας σε πολλά στάδια της ζωής, όπως τις οικογενειακές 

συναθροίσεις, τα μεγάλα καρναβάλια, τις θρησκευτικές τελετές και τις γιορτές 

γενικότερα (Dixon, 2000).  

Η μουσική της Βραζιλίας έχει δεχθεί μεγάλες επιρροές από πολλές χώρες όπως 

από την Πορτογαλία, από αφρικανικές χώρες από τις οποίες οι Πορτογάλοι 

φέρανε εκατομμύρια Αφρικανών σκλάβων αλλά και από χώρες όπως η Ρωσία, 

η Ουκρανία, η Ιταλία, και η Ιαπωνία (Dixon, 2000). Λέγεται, βέβαια, ότι πίσω 

από τη βραζιλιάνικη μουσική κρύβεται η τεράστια επιρροή των Ινδιάνικων 

φυλών που κατοικούν κυρίως σε περιοχές του Αμαζονίου. Σύμφωνα με αυτή 

την αντίληψη η οποία χρήζει ενδεχομένως περαιτέρω τεκμηρίωσης, αυτές οι 

φυλές επέβαλαν κατά κάποιο τρόπο τις καλλιτεχνικές τους αντιλήψεις στην 

μουσική της Βραζιλίας (Erici, 2005, Magaldi, 1999).  Σε κάθε περίπτωση, η 

εξέλιξη στη μουσική αλλά και στους χορούς της Βραζιλίας οφείλονται  σε 

πολιτισμικές διεργασίες στις οποίες εμπλέκονται ένα πλήθος πληθυσμιακών 

ομάδων, με κυρίαρχες των Αφρικανών, των Ινδιάνων και των Πορτογάλων.  

Όπως αναφέρει και ο David Appleby, οι πιο δραματικοί χοροί και είδη μουσικής 

της Βραζιλίας είναι το chorο που ξεκίνησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το lundu που 
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έχει τις ρίζες του σε ένα αφρικάνικο θρησκευτικό τραγούδι και χορό που ήρθε 

στη Βραζιλία από τους Αφρικανούς σκλάβους περί τα 1600, και η samba που 

είναι το πιο διαδεδομένο είδος μουσικής στη Βραζιλία (Appleby, 1989, 25-26).  

Δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα είδη όμως. Υπάρχουν και πολλά άλλα που έχουν 

επηρεαστεί και από τις τρεις κυριαρχικές επιρροές. Για παράδειγμα, η ινδιάνικη 

κουλτούρα στην μουσική στις περιοχές του Αμαζονίου  είναι έντονη έως και 

σήμερα. Ο ρυθμός δεν είναι αρμονικός και τα μουσικά κομμάτια τους έχουν 

σύντομες μουσικές φράσεις οι οποίες διαχωρίζονται από κρατημένες νότες. 

Επίσης, τα κομμάτια αυτά βασίζονται στην πεντατονική κλίμακα. Γενικά, σε 

παραδοσιακά βραζιλιάνικα κομμάτια κυριαρχεί ο μείζων τρόπος (Dixon, 2000). 

Η βραζιλιάνικη μουσική επηρεάζεται επίσης από ευρωπαϊκούς χορούς όπως 

το βαλς, η πόλκα, και η μαζούρκα. Για παράδειγμα, τα Modinha είναι τραγούδια 

που θυμίζουν μικρές άριες και εμφανίστηκαν το 1882-1889. Η δομή τους έχει 

ευρωπαϊκές επιρροές και είναι από την άποψη αυτή το πλέον χαρακτηριστικό 

είδος, ενώ  περιλαμβάνει και  στίχους από πορτογαλικά τραγούδια (Dixon, 

2000). 

Ακόμα, ένα παράδειγμα επιρροής από αφρικανικούς ρυθμούς είναι τα μουσικά 

είδη batuque, coco, congada, jongo, lundu, και ο maracatu (McGowan & 

Pessanha, 1998, σ. 50).  

 

Κεφάλαιο 2: Είδη μουσικής της Βραζιλίας 

 

Ξεκινώντας από τα βασικότερα, σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα είδη 

μουσικής που υπάρχουν και έχουν αναπτυχθεί στη Βραζιλία. Οι πληροφορίες 
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που δίνονται στη συνέχεια του α΄ μέρους στόχο έχουν να προσφέρουν ένα 

γενικό πλαίσιο γνωριμίας με βασικά στοιχεία της βραζιλιάνικης μουσικής, μέσα 

στο οποίο να γίνουν κατανοητές οι αναφορές στα βραζιλιάνικα μουσικά είδη, 

τους χορούς και τα μουσικά όργανα που ακολουθούν στο β΄ μέρος. 

 

Samba 

Η samba αποτελεί το πιο δημοφιλές είδος μουσικής της Βραζιλίας και είναι 

συνυφασμένη με το καρναβάλι του Ρίο. Το όνομά της προέρχεται πιθανότατα 

από το ανγκολιανό semba, από όπου είναι άλλωστε και οι ρίζες της, ένα είδος 

τελετουργικής μουσικής που αναφέρεται στην «πρόσκληση για χορό». Το είδος 

αυτό δίνει τη δυνατότητα ν’ αναπτυχθεί ένας έντονος διάλογος μεταξύ των 

χορευτών και των μουσικών, με τους δεύτερους να προκαλούν και να 

προσκαλούν τους πρώτους για χορό (McGowan & Pessanha, 1998, σ.22). 

Σήμερα αποτελείται από πολλές συγκοπές και έντονους ρυθμούς, σε αντίθεση 

με τα αργά τέμπο που είχε τη δεκαετία του 1920, όταν περίπου εμφανίστηκε 

μέσα στις φαβέλες (Uribe, 2006, σ.17). Η samba των πρώιμων χρόνων 

εξελίχθηκε σε δύο ρεύματα μουσικής. Πρώτον, σε αυτό της παραδοσιακής 

πλέον samba που γνωρίζουμε όλοι με στοιχεία rock, jazz και άλλων, και 

δεύτερον σε ένα πιο μινιμαλιστικό είδος με πιο αργά τέμπο και έντονες μελωδίες 

που κατέληξε στο είδος που είναι διεθνώς γνωστό ως bossa nova (New World 

Encyclopedia, 2015).  

Η πρώτη γνωστή ηχογράφηση samba ήταν το “Pelο Telefone” το 1917 από 

τους Mauro Almeida and Donga. Τη δεκαετία του 1930, δημιουργήθηκε η 

πρώτη σχολή samba, με το όνομα Deixa Falar, μία παράδοση που συνεχίστηκε 
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και αργότερα για να προωθηθεί το είδος και να γίνει τελικά η επίσημη μουσική 

της Βραζιλίας (Appleby, 1989, σ.112). 

Η samba χαρακτηρίζεται από το ρυθμικό κομμάτι της που έχει το κύριο beat 

παιγμένο συνήθως από ένα surdo (μεγάλο τύμπανο) ή tantan. Ακόμη ένα κύριο 

όργανο στη samba είναι το cavaquinho, ένα έγχορδο με τέσσερις χορδές που 

ανήκει στην οικογένεια του ukulele. Το cavaquinho δίνει τα αρμονικά και 

ρυθμικά μέρη του κομματιού. Επίσης, το pandeiro (ταμπούρο) είναι ένα 

κρουστό όργανο που τονίζει το ρυθμό της samba. Πολλές φορές, υπάρχει και 

το violão, έγχορδο όργανο με 7 χορδές (New World Encyclopedia, 2015).  

Γνωστά κομμάτια samba από τη δεκαετία του ‘20 μέχρι τη δεκαετία του ‘50 είναι 

το “Sinho” του Jose Barbosa da Silva και το «Pixinguinha» του Alfredo da 

Rocha Viana Ari Barroso, όπως και συνθέσεις των Noel Rosa, Lamartine Babo, 

Joao de Barros και Ataulfo Alves (New World Encyclopedia, 2015). 

Η samba όντας τόσο προσφιλής ήταν αναπόφευκτο να έχει πολλές 

υποκατηγορίες όπως για παράδειγμα η samba entrudo, η samba Axé, η samba 

cançao, η samba carioca, η samba choro, η samba de bloco, η samba de 

breque, η samba de enredo, η samba de gafieira, η samba de lenço, η samba 

de matuto, η samba de morro, η samba de quadra, η samba de roda, η samba 

de terreiro, η samba fox, η samba j-ia, η samba No Pé, η samba pagoda, η 

samba-reggae, η samba-rock, και το sambolero (Duran, 2013, Racoma, 2012, 

The archive of contemporary music, 2012). 

 
 
 

Bossa nova  

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Guitar
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H bossa nova πήρε την ονομασία της αρχικά στη δεκαετία του 1930, όταν η 

λέξη «bossa» αναφερόταν στο κομμάτι «Coisas Nossas» (τα δικά μας 

πράγματα) που ήταν ένα κομμάτι σάμπα γραμμένο από τον Noel Rosa (Garcia, 

2006). Η έκφραση bossa nova χρησιμοποιήθηκε μετά από αυτό, για να 

περιγράψει τη “samba de breque”. Ως είδος μουσικής, η bossa nova έχει πιο 

αργό τέμπο από την σάμπα και αποθεώθηκε στην περίοδο 1957-1963, αμέσως 

μετά τη δημιουργία της ζώνης του νότιου Ρίο ντε Τζανέιρο. Έχει μεγάλες 

επιρροές από άλλα έθνη και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Βραζιλιάνοι 

μουσικοκριτικοί αντιμετώπισαν αρχικά τη bossa nova με σκωπτική διάθεση. Στη 

συνέχεια όμως η γνώμη τους άλλαξε εξαιτίας του ενδιαφέροντος jazz ήχου που 

είχαν οι κύριοι εκπρόσωποι του κινήματος της bossa nova, όπως ιδίως ο 

κιθαρίστας και τραγουδιστής João Gilberto, ο συνθέτης  Antônio Carlos Jobim 

(ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Frank Sinatra), ο οποίος έγραψε το 

παγκοσμίως γνωστό «Garota de Ipanema» το 1962, ο Vinícius de Moraes και 

ο Luiz Bonfá. Στη μεταστροφή αυτή έπαιξε ρόλο πρώτα απ’ όλα ο ήχος τους, 

που ήταν λογικό να είναι επίκαιρος και ενδιαφέρων καθώς με το κίνημα της 

bossa nova ασχολούνταν βασικά νέοι καλλιτέχνες και τροποποίησαν πολύ 

ρυθμικά, μελωδικά και αρμονικά στοιχεία της μέχρι τώρα μουσικής στη Βραζιλία 

αποδυναμώνοντας τον τραγουδιστή και δίνοντας έμφαση στην πολυπλοκότητα 

της όλης μουσικής. Επίσης όμως συνέβαλε και η μεγάλη επιτυχία στις Η.Π.Α. 

του Frank Sinatra με το single «The Girl from Ipanema» που ήταν άκρως 

επηρεασμένο από το κίνημα της bossa nova και την μετέτρεψε σε διεθνώς 

επιτυχημένο μουσικό είδος (Adolfo, 2006, σ.11,McGowan & Pessanha, 1998, 

σσ.29-34, Perrone, 1987). 

http://www.youtube.com/watch?v=g6w3a2v_50U
http://www.youtube.com/watch?v=Ealy0P7bicQ
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Η bossa nova επικράτησε στη Βραζιλία τη δεκαετία του ’60 γιατί συνδέθηκε 

άμεσα με τους ακτιβιστές και τους εθνικιστές, άρα και με κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτικές αλλαγές (Adolfo, 2006, σ.11, Perrone, 1987). Οι 

συνθέτες και τραγουδοποιοί εκείνης της εποχής δεν ήταν ευχαριστημένοι με την 

«απολιτίκ» και ξεπερασμένη στάση και την πιο απλοποιημένη μουσική 

σύνθεση της μέχρι τότε bossa nova, και έτσι άρχισαν να εκφράζουν μέσα από 

αυτό το είδος τις κοινωνικές τους ανησυχίες έχοντας επαναστατικό ύφος και 

τοπικό χαρακτήρα. Η ανάγκη για ελευθερία έκφρασης και άποψης, και γενικά η 

διάδοση της ιδεολογίας της απελευθέρωσης και του λαϊκισμού έδινε ακόμη 

περισσότερη ώθηση στους δημιουργούς της εποχής να γράφουν τραγούδια με 

έντονα κοινωνικά μηνύματα (Perrone, 1987). 

Η bossa nova εξελίχθηκε όχι μόνο σε «εθνικό» μουσικό είδος της βραζιλιάνικης 

μουσικής αλλά έγινε επίσης μόνιμο μέρος της jazz κουλτούρας, αν κρίνουμε 

από τον αριθμό των συνθέσεων του Αntonio Carlos Jobim, ένας από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους της bossa nova, στο "real book" του, το οποίο 

αποτελεί συλλογή παρτιτουρών και οδηγό συγχορδιών που πολλοί μουσικοί 

συμβουλεύονται. Υπάρχουν 12 τραγούδια του Jobim σε αυτό το βιβλίο 

(McGowan & Pessanha, 1998, σ.66). 

Παρ’ όλη την μεγάλη επίδραση που είχε και ακόμα έχει η bossa nova, ένα είδος 

βραζιλιάνικης μουσικής αρκετά δημοφιλές στο χώρο της jazz που είναι 

ομολογουμένως κι αρκετά περίπλοκο, το κύριο μέλημα σχεδόν όλων των 

παραγόντων που ασχολήθηκαν με αυτήν ήταν ο πλουτισμός. Πολλοί λίγοι 

εκπρόσωποί της προσέγγισαν σε βάθος το μουσικό αυτό είδος, το οποίο έχει 

επηρεάσει τόσο πολύ την παγκόσμια μουσική σκηνή (Perrone, 1987). 
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Choro 

Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς τη σημασία της λέξης Choro. Η μία 

εκδοχή είναι ότι σημαίνει «κλαίγοντας» ή «δακρύζοντας». Σύμφωνα με μια άλλη 

εκδοχή, περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό, σημαίνει την ορχηστρική μπάντα 

της πόλης. Το ομώνυμο είδος μουσικής της Βραζιλίας δημιουργήθηκε στο Ρίο 

ντε Τζανέιρο τη δεκαετία 1870, της οποίας ο ήχος έμοιαζε με της Dixieland jazz. 

Άλλη μία εκδοχή για την προέλευση του ονόματος «choro» είναι η αφρο-

βραζιλιάνικη λέξη “Xolo”  που σημαίνει πάρτυ. Το choro είναι ένα πολύ ζωηρό, 

κυρίως ορχηστρικό, μουσικό είδος. Παίζεται συνήθως από δύο κιθάρες και ένα 

cavaquinho, ένα μικρό παραδοσιακό έγχορδο που χρησιμοποιούν στην 

αφροβραζιλιάνικη μουσική, αλλά και με άλλα όργανα που είναι πολύ σημαντικά 

στη μουσική αυτή, όπως τα πνευστά (McGowan & Pessanha, 1998, σ.159). 

Το πρώτο choro που παίχτηκε ποτέ δεν ήταν από επαγγελματίες μουσικούς 

αλλά από ερασιτέχνες που τους άρεσε να κάθονται όλη τη νύχτα σε διάφορα 

πάρτυ και να παίζουν. Στην αρχή το choro χρησιμοποιούνταν για χορούς ή για 

να συνοδεύουν οι μουσικοί τους τραγουδιστές και είχε κυρίως μέτριο έως 

γρήγορο τέμπο. Το 1956, όταν εμφανίστηκε η σάμπα, εμφανίστηκε και η τάση 

οι τραγουδιστές να αναπαριστούν πνευστά όργανα με τα χείλη τους, 

διαμορφώνοντας έτσι την samba-choro. Στο choro χρησιμοποιήθηκε πολύ το 

λεγόμενο derrubada. Πρόκειται στην ουσία για μια «μονομαχία» μεταξύ του 

τραγουδιστή, που έκανε σόλο και μόνο με τον ήχο του στόματός του, και των 

συνοδών μουσικών, στη διάρκεια της οποίας το κομμάτι μπορούσε να γίνει 

τόσο περίπλοκο και απρόβλεπτο που οι ίδιοι οι μουσικοί να μην μπορούν να το 

ακολουθήσουν πλέον. Αντίθετα με τη jazz, στο choro υπήρχε ένας 
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οργανοπαίκτης - σολίστας. Ένας διάσημος συνθέτης που ανέπτυξε πολύ το 

choro ήταν ο Pixinguinha, o oποίος έγραψε τα κομμάτια «Carinhoso» και 

«Rosa» (McGowan & Pessanha, 1998, 159-160, 164). 

 

 

Lundu 

 

 

Το lundu που ονομάζεται και landum, lundum, ή londu, είναι είτε χορός, είτε 

τραγούδι (το λεγόμενο canção), είτε ορχηστρικό κομμάτι, τα οποία έχουν 

αφρικανικές ρίζες και χρονολογούνται τον 18 αιώνα. Ο χορός lundu έχει 

αφρικανικά και ιβηρικά στοιχεία. Στην αρχή θεωρούνταν χορός των σκλάβων, 

αλλά έπειτα χορεύονταν από όλους (McGowan & Pessanha, 1998, σ.19). Έχει 

σχέση με το ισπανικό fandango και άλλους χορούς ανά τον κόσμο όπως η 

αργεντίνικη zamba, η περουβιανή zamacueca και το κουβανέζικο bolero, στα 

οποία χρησιμοποιούνται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο καστανιέτες που 

χτυπιόνται πάνω από το κεφάλι. Το lundu χορεύεται σε ζευγάρια, χτυπώντας 

τα δάκτυλα και βάζοντας τα χέρια συνήθως στο μέτωπο ή στους γοφούς, με 

κινήσεις στις μύτες των ποδιών, κινήσεις γοφών και αγγίζοντας την κοιλιά ο 

ένας του άλλου (umbigada) (Budasz, 2007, σ.12). Επίσης, σε αυτόν τον χορό, 

ο κύκλος είχε μεγάλη σημασία. Συνήθως οι μουσικοί και όλοι οι υπόλοιποι που 

παρακολουθούσαν, σχημάτιζαν κύκλο γύρω από το ζευγάρι που χόρευε και 

χτυπούσαν παλαμάκια και τραγουδούσαν (Sandroni, 2001, σ.64). Επειδή είναι 

ομολογουμένως ένας αισθαντικός χορός μεταξύ ζευγαριών, και αντίστοιχα ένα 

αισθαντικό μουσικό στυλ, απαγορεύτηκε αρχικά από την εκκλησία αλλά ήταν 

ανεκτός από τους πλούσιους που είχαν στην ιδιοκτησία τους σκλάβους για να 
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αποφύγουν την επανάσταση των σκλάβων. Έτσι μπήκε σιγά σιγά στα δυτικά 

σαλόνια και κατέληξε, να θεωρείται ένας δημοφιλής χορός (Budasz, 2007, 

σ.12). 

Παραδοσιακά, στο lundu χρησιμοποιούνται δίσημο μέτρο και μείζονες κλίμακες. 

Αυτά τα στοιχεία του άρχισαν να χρησιμοποιούνται από τον 17ο  και 18ο  αιώνα 

στην μουσική, και από τον 19ο αιώνα και στην ποίηση. Η φόρμα, η δομή και η 

φρασεολογία του lundu μοιάζουν με τα ευρωπαϊκά κομμάτια του 18ου αιώνα. 

Παρ’ όλα αυτά το lundu δεν έχει καθορισμένη μορφή, μόνο μια δομή θέματος 

και παραλλαγών, με την μελωδία να στηρίζεται σε αρμονίες κυρίως της τονικής 

και της δεσπόζουσας συγχορδίας. Για το λόγο αυτό, lundu συνέθεσαν και 

κλασικοί συνθέτες. Έχει συμμετρικές και τυπικές φράσεις στους σατυρικούς και 

πονηρούς στίχους του, και χαρούμενο χαρακτήρα (που φαίνεται και από τις 

μείζονες κλίμακες) (Severiano, 2008, σ.20). 

Το lundu θεωρείται πρόγονος των περισσότερων ειδών βραζιλιάνικης μουσικής 

όπως η samba, το  maxixe κ.ά. (Appleby, 1989, σσ.60-64). Τα  όργανα που 

χρησιμοποιούνται στο lundu είναι διάφορα κρουστά, πορτογαλική βιόλα, βιολί, 

φλάουτο, πιάνο, τσέμπαλο, κιθάρα, μαντολίνο, και άλλα. Συνθέτες που 

γράψανε lundu είναι οι Domingos Caldas Barbosa, Cândido Inácio da Silva, 

Francisco Manoel da Silva, Father Teles and Henrique Alves de Mesquita 

(Severiano, 2008, σ.20). Το πρώτο βιβλίο που περιείχε αναφορές στο lundu 

είναι το «Brazilian Popular songs and Indigenous Melodies» των Spix και 

Martius (1824), οι οποίοι ήταν Γερμανοί ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν τη 

Βραζιλία το διάστημα 1817-1820.  

 

Tropicalismo 
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To tropicalismo ή tropicália ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 από τον Gilberto Gil, 

τον Caetano Veloso και άλλους, οι οποίοι πειραματίστηκαν με τη διεθνή ποπ 

σκηνή και λόγω του ότι ανήκαν στο κίνημα τον μουσικών από τη Bahia, ήταν 

επηρεασμένοι πολύ από τη ροκ και την τζαζ σκηνή (Galinsky, 2003, σσ.54-55). 

Η φιλοσοφία του ήταν εμπνευσμένη από τον Oswaldo de Andrade, ο οποίος 

διαφωνούσε με την ευρέως διαδεδομένη τάση που είχε υιοθετήσει η Βραζιλία 

παίρνοντας ευρωπαϊκά μουσικά κομμάτια και βάζοντάς τα στα πολιτισμικά 

πρότυπα της Βραζιλίας (Galinsky, 2003, σ.52). Όπως η bossa nova,  έτσι και 

το tropicalismo έγινε ευρέως γνωστό στη Βραζιλία και λόγω του ότι είχε έντονο 

πολιτικό και επαναστατικό χαρακτήρα, ενώ επηρέασε πολύ την πολιτική σκηνή 

και τον πολιτισμό της Βραζιλίας (Galinsky, 2003, σ.53). Στην ουσία, το 

tropicalismo είναι ένα μείγμα avant-garde μουσικής και ψυχεδελικής ροκ με 

έντονα αντιδικτατορικά και επαναστατικά μηνύματα. Μάλιστα, οι Gil και Veloso 

φυλακίστηκαν και οι δύο από την τότε κυβέρνηση της Βραζιλίας και έπειτα 

έφυγαν από την Βραζιλία ως εξόριστοι. 

 

Το tropicalismo αναβίωσε στις αρχές του 21ου αιώνα από μουσικούς όπως οι 

Devendra Banhart , Beck Of Montreal και άλλους και ολοκληρώθηκε ο κύκλος 

του όταν o Gilberto Gil έγινε υπουργός πολιτισμού το 2003 (Galinsky, 2003, 

σσ.54-55). 

 

 

 

Pagode 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5XQ2tMGsjrI
http://www.youtube.com/watch?v=HGe8F_zbuEA
http://www.youtube.com/watch?v=HBfgQvM7wtE
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Το Pagode είναι μία υποκατηγορία της σάμπα που ξεκίνησε στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο τη δεκαετία 1970 και έγινε γνωστό τη δεκαετία του 1980 στη Βραζιλία 

μέσα από το ραδιόφωνο και τον χορό. Είναι ένα στυλ κυρίως αυτοσχεδιαστικό 

και όχι επίσημο. Αρχικά, το pagode το συνέθετε όχι ένας αλλά πολλά άτομα 

που συγκεντρώνονταν σε πάρτυ και έλεγαν ο καθένας και από μία γραμμή των 

στίχων του κομματιού. Έχει επαναλαμβανόμενο ρυθμό και χρησιμοποιεί πολύ 

κρουστά, banjo και ηλεκτρονικούς ήχους (McGowan & Pessanha, 1998, σ.51). 

Έγινε ένα δημοφιλές είδος στη Βραζιλία λόγω των απλών ρομαντικών στίχων 

του. Έφτασε να είναι συνώνυμο με την εμπορική βραζιλιάνικη μουσική αφού 

περιείχε πολλά κλισέ, μουσικά και στιχουργικά (Stroud, 2013, σ.42). Κύρια 

μουσικά συγκροτήματα που ασχολήθηκαν κατά κόρον με το pagoda είναι οι 

Fundo de Quintal, Negritude Jr., Só para contrariar, Raça Negra, Katinguelê, 

Patrulha doSamba, Pique Novo και Travessos (McGowan & Pessanha, 1998, 

σ.51). 

 

 

 

Axé 

 

Το Axé σημαίνει «θετική ενέργεια» (λέξη της διαλέκτου Yoruba) το οποίο και 

ήταν αρχικά θρησκευτικός χαιρετισμός που χρησιμοποιούνταν στα Candomble 

και Umbanda, θρησκείες με αφρικανικές ρίζες (McGowan & Pessanha, 1998, 

σ.50). Ως μουσικό είδος εμφανίστηκε στη Bahia τη δεκαετία του 1980 στο 

καρναβάλι του Σαλβαντόρ, αποτελώντας μία μίξη από το frevo, τη reggae, το 

forro, τη merengue, το maracatu, τη marcha, τη calypso και άλλους αφρο-
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λατινικούς ρυθμούς. Γενικά, αναπτύχθηκε και διαδόθηκε πολύ μέσα από τα 

καρναβάλια, τα επονομαζόμενα Miracetas (Crook, 2009, σ.60, Charles A. 

Perrone, 1992, σ.42). Ο πιο σημαντικός δημιουργός του είδους αυτού ήταν ο 

Alfredo Moura αλλά στη διάδοσή του συνέβαλαν και άλλοι, όπως oι Daniela 

Mercury, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Luiz Caldas, και Carlinhos Brown. To 

Axé έχει τις ρίζες του στη guitarra baiana, ένα κιθαριστικό στυλ της δεκαετίας 

του 1950 στο οποίο χρησιμοποιούνταν ηλεκτρικές κιθάρες σε ρεπερτόριο frevo 

από το Pernambuco. Αυτό το είδος ήταν καθαρά οργανικό μέχρι το 1970 

(Hinchberger, 2003). 

 

 

Forró 

 
Το συγκεκριμένο στυλ άνθισε στη βοριοανατολική Βραζιλία, όπου είναι και το 

πιο δημοφιλές είδος. Παιζόταν κυρίως από μετανάστες στις πόλεις του Recife, 

του Rio και του Sao Paolo τη δεκαετία του 1940 (Botelho, 2008, σσ.88-89). 

Αναβίωσε ξανά τη δεκαετία του 1980 και του 1990 από τον Jorge de Altinho και 

την μπάντα Mastruz com Leite αντίστοιχα, οι οποίοι εισήγαγαν τα πνευστά στο 

βραζιλιάνικο αυτό είδος. Η ονομασία του λέγεται ότι προέρχεται από τη λέξη 

forrobodó που σημαίνει «μεγάλο πάρτυ». Βέβαια, υπάρχει και η θεωρία που ο 

Gilberto Gil παρέθετε στις συναυλίες του, κατά την οποία η λέξη Forró 

προέρχεται από την αγγλική έκφραση “for all” που σημαίνει «για όλους» και 

πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 1900. 

 

Το Forró περιέχει πολλά μουσικά είδη. Κυρίως έχει πορτογαλικές επιρροές και 

πολύ λίγες αφρικανικές. Αυτό ισχύει και για τον ομώνυμο χορό, ο οποίος έχει 
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επιρροές από παραδοσιακούς χορούς όπως οι arrasta-pé, xóte, xaxado, 

quadrilha και baião. Ένα κλασικό μουσικό σύνολο Forró είναι ένα τρίο,  

κουαρτέτο ή κουιντέτο που αποτελείται από ένα ακορντεόν, ένα τρίγωνο, ένα 

μεγάλο τύμπανο, το zabumba, ενώ οι μοντέρνες μπάντες που παίζουν αυτό το 

είδος αποτελούνται από τα όργανα ενός ροκ συγκροτήματος (Avelar & Dunn, 

2011, σσ.244, 312). 

 

 

Afoxé 

 

Το Afoxé είναι επίσης ένα μουσικό είδος από τη βορειοανατολική ακτή της 

Bahia που έχει τελετουργικό χαρακτήρα και εδώ και δεκαετίες παίζεται κυρίως 

στα καρναβάλια του Ελ Σαλβαντόρ. Ξεκίνησε και αναπτύχθηκε από τους Bloco 

Pandegos da Africa τη δεκαετία του 1890. Μέχρι τη δεκαετία του 1970 είχε μείνει 

μόνο το συγκρότημα Filhos de Ghandhi που έπαιζε αυτό το είδος μουσικής. Τα 

συγκροτήματα Vovo και Apolinio αναβίωσαν το Afoxé το 1974 με το δίσκο 

Graceland LP, με τραγουδίστρια την Margareth Menezes. Το 1977 ο Gilberto 

Gil ανέπτυξε, πέραν των άλλων στυλ βραζιλιάνικης μουσικής, το «funky afoxé», 

το οποίο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 εξελίχθηκε σε επίσημο είδος 

(Roberts, 2016).   

 

 

Modinha 

Το Modinha έχει πορτογαλικές ρίζες (από τα λεγόμενα modas) και αποτελεί 

βραζιλιάνικο είδος τραγουδιού που δημιουργήθηκε τον 18ο αιώνα και άνθισε 
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επίσης στον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με άλλη θεωρία που διατύπωσαν ορισμένοι 

μουσικολόγοι, το modinha ξεκίνησε από τη Βραζιλία και έπειτα ταξίδεψε έως 

την Πορτογαλία τον 18ο αιώνα (Severiano, 2008, σσ.50-53). Το modinha δεν 

έχει συγκεκριμένη φόρμα ενώ το μέτρο μπορεί να διαφέρει από κομμάτι σε 

κομμάτι. Οι στίχοι αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην αγάπη και την φύση, ενώ 

οι φράσεις μπορεί να είναι σύντομες, απλές αλλά και σύνθετες. Τα όργανα που 

χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτό το είδος είναι πιάνο, βιόλα, κιθάρα, ενώ σε 

κομμάτια που οι συνθέτες είχαν μια πιο ορχηστρική προσέγγιση μπορεί να 

προστίθενται περισσότερα όργανα. Σημαντικοί συνθέτες και εκτελεστές του 

είδους modinha είναι ο Domingos Caldas Barbosa (18ος αι.), ο οποίος δούλευε 

τότε στην πορτογαλική αυλή, ο Joaquim Manoel da Camara (19ος αι.), ο 

Cândido José de Araújo Vianna (19ος αι.), ο Cândido Inácio da Silva (19ος αι.), 

ο Father José Mauricio Nunes Garcia (1786-1830), ο Francisco Manoel da 

Silva (1795-1865), και άλλοι (Avelar & Dunn, 2011, σ.8-9). 

 

Το modinha έγινε πολύ δημοφιλές όταν συνθέτες κλασικής μουσικής το 

χρησιμοποίησαν, όπως και άλλα είδη βραζιλιάνικης μουσικής, στις συνθέσεις 

τους. Ιδιαίτερη αναγνώριση απέκτησε από την ανάμειξή του με την ιταλική 

οπερατική άρια (Severiano, 2008, σ.50-53). Κατά τον 19ο αιώνα, το είδος ήταν 

παρόμοιο με αυτό της άριας σε όπερες. Τον 20ο αιώνα αναμείχθηκε με πολλά 

άλλα στυλ. Συνθέτες που έγραψαν modinhas είναι οι Villa-Lobos, Tom Jobim 

και Chico Buarque (McGowan & Pessanha, 1998, σ.165). 

 

 

Marchinha 
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Η λέξη Marchinha σημαίνει κυριολεκτικά μικρό μαρς και είναι ένα κύριο είδος  

που συναντάται στο βραζιλιάνικο καρναβάλι. Πρόκειται για ένα μουσικό είδος 

της μεσαίας τάξης που εμφανίστηκε το 1920 και αναπτύχθηκε στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο τις δεκαετίες 1920-1960 από τα διάφορα γκρουπ γνωστά και ως 

«Blocos», «Ranchos», «Cordões» κ.ά.  (Crocitti, 2012, σ.137). Τις δεκαετίες 

1970-1990, το καρναβάλι στο Ρίο είχε παρακμάσει, και το συγκεκριμένο είδος 

σχεδόν εξαφανίστηκε. Με την αναγέννηση του καρναβαλιού τη δεκαετία 2000, 

αναγεννήθηκε και το marchinha (McGowan & Pessanha, 1998, σ.37). 

 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτό το μουσικό είδος  είναι το δίσημο μέτρο 

με έντονο τονισμό στο δεύτερο κτύπο. Συνήθως, στο marchinha υπάρχει μια 

ορχηστρική εισαγωγή και ένα ρεφραίν. Οι μελωδίες είναι σύντομες, απλές και 

χαρούμενες ενώ οι στίχοι είναι κυρίως σατυρικοί με πολιτικό, κοινωνικό και 

λαογραφικό χαρακτήρα. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται στο είδος αυτό, σε 

μικρά ή μεγάλα σύνολα, είναι οι κιθάρες (6χορδες και 7χορδες), το μαντολίνο,  

το cavaquinho, το φλάουτο και τα κρουστά. Σημαντικοί συνθέτες του marchinha 

είναι οι Chiquinha Gonzaga, Wilson Batista, Ary Barroso, José Francisco de 

Freitas, Nássara, João de Barro (Braguinha), Lamartine Babo,  Haroldo Lobo 

και Alberto Ribeiro, ενώ σπουδαίοι εκτελεστές του είναι οι Carmen Miranda, 

Silvio Caldas,  Dircinha Batista, Linda Batista, Aurora Miranda, Marlene, 

Emilinha Borba, Francisco Alves, και Orlando Silva (The archive of 

contemporary music, 2012). 

 

 

Maxixe 



34 
 

 

Το maxixe είναι ένα αστικό μουσικό είδος και χορός της Βραζιλίας που 

αναπτύχθηκε κυρίως το 1860-70 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στις χαμηλές κοινωνικές 

τάξεις. H λέξη maxixe, αναφερόμενη στο αντίστοιχο μουσικό είδος, προέρχεται 

από τον ομώνυμο χορό που αρχικά χορευόταν υπό την υπόκρουση άλλων 

μουσικών ειδών όπως οι πόλκες, τα lundu, και τα βραζιλιάνικα τανγκό. Το 

μουσικό είδος και ο ομώνυμος χορός λοιπόν ήταν ανεξάρτητα και δεν συνέβαινε 

να εμφανίζονται μαζί στη σκηνή. Ο χορός αρχικά θεωρήθηκε ασεβής και 

«βρώμικος» αλλά αργότερα έγινε αποδεκτός. Το Maxixe ήταν ο πρώτος 

βραζιλιάνικος χορός με ζευγάρια που αποτελούνταν από βήματα πόλκας και 

lundu (Sandroni, 2001, σ.69).  

 

Το πρώτο maxixe με την έννοια του μουσικού είδους έκανε την εμφάνισή του 

το 1887, με το κομμάτι "Ora Bolas" του Juca Storoni (Albin & Cabral, 2008, 

σ.24). Παιζόταν κατά τη διάρκεια όλου του 19ου αιώνα από σύνολο Choro μαζί 

με άλλα είδη όπως βαλς, πόλκες, τανγκό, μαζούρκες, κ.α. (McGowan & 

Pessanha, 1998, σ.210). Γι’ αυτό το λόγο, το maxixe θεωρείται ένας από τους 

προπάτορες του choro και της samba, αφού πέραν των άλλων μοιράζεται με 

αυτά τα στυλ βραζιλιάνικης μουσικής παρόμοια μουσικά σχήματα με συγκοπές 

(Chasteen, 2004, σ.45). Οι μελωδίες είναι γρήγορες και οι φράσεις των στίχων 

συμμετρικές και συνηθισμένες, χωρίς ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Έχει δίσημο 

μέτρο και κυρίως γράφεται σε μείζονες κλίμακες. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

φόρμες στο maxixe αλλά τα περισσότερα κομμάτια αυτού του είδους έχουν 

συμμετρικές δομές όπως ABA, και ABACA. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται 

είναι τα ίδια όπως και στο στυλ choro. Κύριοι εκπρόσωποι του είδους είναι οι 



35 
 

Sinhô, Chiquinha Gonzaga, João Pernambuco, Pixiguinha, μεταξύ άλλων 

(McGowan & Pessanha, 1998, σ.23). 

 

 

Frevo  

 

Η ονομασία frevo προέρχεται από το ρήμα ferver που σημαίνει «βράζω». 

Ξεκίνησε και αυτό στη βορειοανατολική Βραζιλία, κυρίως μέσα από το 

καρναβάλι το 1909, όταν ο διευθυντής της στρατιωτικής μπάντας Pernambuco 

Military Brigade band, Zuzinha (Captain José Lourenco da Silva), αύξησε το 

τέμπο της παραδοσιακής πόλκας-μαρς και τόνισε περισσότερο τις συγκοπές. 

Γενικά είναι ένα αυτοσχεδιαστικό στυλ. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού το 

1917, το frevo ξεκίνησε να παίζεται σε κλαμπ στη Recife (McGowan & 

Pessanha, 1998, σ.147). Ο Dodô και ο Osmar, σημαντικοί εκτελεστές του 

είδους το 1950, γύριζαν τους δρόμους παίζοντας με φορητούς ενισχυτές και 

ηλεκτρική κιθάρα και ηλεκτρικό cavaquinho. Το 1951 γεννήθηκε το λεγόμενο 

τρίο electric, που πήρε την ονομασία του όταν οι δύο εκτελεστές προσθέσανε 

έναν ακόμη οργανοπαίχτη στο σχήμα τους. Μέχρι τη δεκαετία του 1970 είχαν 

προστεθεί στην παράσταση που έκαναν στους δρόμους και άλλοι μουσικοί 

όπως και χορευτές και ένθερμοι υποστηρικτές (The archive of contemporary 

music, 2012).  

Πέρα από τα παραπάνω βασικά είδη, που γεννήθηκαν στη Βραζιλία και έχουν 

επηρεάσει όχι μόνο τη γηγενή μουσική αλλά και πολλά άλλα είδη ανά τον κόσμο 

συμπεριλαμβανομένης της κλασικής μουσικής, υπάρχουν πολλά άλλα στυλ και 

υποκατηγορίες αυτών των βασικών ειδών. 
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Τέτοια είναι τα: abôio, baião, baile, batuque, brega, bumba-Meu-Boi, cana-

verde, caninha-Verde, candomblé capoeira, carimbó, caxambu, embolada, 

entrega fado de lisboa, jongo, galope, lambada, macumba, maracatu, marcha, 

Marcha-Rancho, partido alto, pernambuco, pinduca, quadrilha, sertaneja, 

tango brasileiro, xerém, και xote (The archive of contemporary music, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3 Κρουστά βραζιλιάνικης μουσικής 

 

Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται στα είδη που αναφέραμε στο 

δεύτερο κεφάλαιο είναι είτε ίδια με αυτά που παίζονται στη δυτική μουσική, 

όπως η κλασική κιθάρα, η ηλεκτρική κιθάρα, το βιολί, το φλάουτο και πολλά 

άλλα, είτε ιδιαίτερα παραδοσιακά όργανα της Βραζιλίας. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα δώσουμε προτεραιότητα στα κρουστά, τα οποία 

πρωταγωνιστούν στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας. 
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Βραζιλιάνικα κρουστά 

Agogo 

To agogo είναι ένα διπλό κρουστό μουσικό όργανο κατασκευασμένο από 

σίδερο. Προέρχεται από την Αφρική από όπου και ήρθε στη Βραζιλία.  Η λέξη 

agogo σημαίνει καμπάνα και προέρχεται από την αφρικανική διάλεκτο ναγκό. 

Το συνολικό μήκος των δύο καμπανών είναι  6 με 8 ίντσες. Το διάστημα μεταξύ 

των δύο καμπανών συνήθως είναι ένας τόνος. Παίζεται κρατώντας το με το 

αριστερό και χτυπώντας το με το δεξί χέρι (Beck, 1995, σ.154). 

 

www.expobrazil.com 

Pandeiro 

 

Και το pandeiro είναι κρουστό όργανο με δερμάτινη ή πλαστική μεμβράνη και 

ζίλιες, το οποίο το έφεραν οι Πορτογάλοι στη Βραζιλία. Το δερμάτινο  pandeiro 

παράγει καλύτερο ήχο αλλά ξεκουρδίζεται ευκολότερα λόγω της ευαισθησίας 

του και ανάλογα με τις αλλαγές του καιρού. Γι’ αυτό το λόγο προτιμώνται τα 

πλαστικά pandeiro. Έχει διάμετρο 10 με 14 ίντσες και 6 με 10 ζίλιες. Παίζεται 
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κρατώντας το με το αριστερό χέρι και χτυπώντας το με το δεξί χέρι – με την 

παλάμη ή με τα δάκτυλα, ή με την άκρη του χεριού. Χτυπήματα μπορεί να 

γίνουν και με το αριστερό χέρι. Το χρησιμοποιούν κυρίως για να τονίζουν τον 

ρυθμό του κομματιού. Παλαιότερα οι Πορτογάλοι το χρησιμοποιούσαν για τις 

θρησκευτικές τους τελετές (Beck, 1995, σ.154).  

 

ficadc.blogspot.com 

 

Reco-reco 

Κρουστό όργανο κατασκευασμένο από ξύλο, κυρίως από μπαμπού στο οποίο 

σχηματίζουν αυλακιές. Τρίβεται με μια μεταλλική βέργα για να παιχτεί. Το 

όργανο μπορεί επίσης να είναι ένα μικρό ελατήριο πάνω σε μια ξύλινη βάση 

που πάλι τρίβεται από την μεταλλική βέργα. Έχει μάκρος 10 με 12 ίντσες και 

διάμετρο 2 ίντσες. Το δεξί χέρι κρατά τη μεταλλική βέργα και το αριστερό το 

reco-reco (Dicionario Cravo Albin da Musica Popular Brasileira, 2016b) . 
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www.capoeira-auverge.com 

 

 

Caxixi 

 

Κρουστό όργανο σε σχήμα κώνου, κατασκευασμένο από άχυρα τα οποία είναι 

πλεγμένα μεταξύ τους πολύ δυνατά. Καταλήγει στο πάνω μέρος σε ένα χερούλι 

που διευκολύνει τον οργανοπαίκτη να το χειριστεί καλύτερα. Το εσωτερικό του 

κώνου έχει σπόρια, τα οποία παράγουν και τον χαρακτηριστικό ήχο του 

οργάνου (Beck, 1995, σ.22). 

 

www.musik-produktiv.co.uk. 
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Atabaque 

To atabaque είναι ένα μεγάλο κρουστό όργανο που χρησιμοποιείται για να 

τονίζεται ο ρυθμός του κομματιού. Κατασκευάζεται από ξύλο όπως κέδρο, 

μόνγκο, ή ζακαραντά, που κόβονται σε λεπτές λωρίδες τις οποίες δένουν 

μεταξύ τους με σιδερένια τόξα τοποθετώντας τες τη μία δίπλα στην άλλη. Στο 

επάνω μέρος του οργάνου τοποθετείται μεμβράνη από δέρμα που τεντώνεται 

όσο γίνεται και στερεώνεται σε μεταλλικό δακτυλίδι στο πάνω άκρο του 

οργάνου. Το atabaque χρησιμοποιείται πολύ στο candomble. Παίζεται και με 

τα δύο χέρια (Beck, 1995, σ.156). 

 

www.capoeira-school.ca 

Berimbau 

To berimbau είναι ένα κρουστό όργανο αφρικανικής προέλευσης που 

αποτελείται στην ουσία από ένα σύρμα που κρούεται. Είναι το κύριο όργανο 

της capoeira αλλά παίζεται πολύ και στις αφρο-βραζιλιάνικες γιορτές samba-

de-roda. Στη Bahia παλαιότερα, υπήρχε το berimbau στόματος το οποίο ήταν 

ένα σκοινί από το αναρριχητικό φυτό τίμπο σε σχήμα τόξου. Ο παραγόμενος 

ήχος προερχόταν από τη στοματική κοιλότητα όπου στηριζόταν το ξύλο και η 

χορδή ήταν έξω από το στόμα ελεύθερη. Το berimbau παίζεται από τον 
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οργανοπαίκτη κρατώντας το με το αριστερό χέρι. Στο ίδιο χέρι κρατά και ένα 

νόμισμα ή μια πέτρα, τα οποία ακουμπά πάνω στο σύρμα. Στο δεξί χέρι κρατά 

ένα caxixi και μια μπαγκέτα που ακουμπά επίσης πάνω στο σύρμα. Υπάρχουν, 

γενικά, τρία είδα berimbau: το berimbau viola, το berimbau medio, και το gunga 

berimbau (Beck, 1995, σ.156, Galm, 2016). 

 

www.arcomusical.com 

 

 

Alfaia 

To όργανο αυτό είναι ένα ξύλινο τύμπανο από ξύλο macaiba με μεμβράνη από 

δέρμα ζώου, το οποίο τεντώνεται και χαλαρώνεται από τα σκοινιά που 

βρίσκονται στα πλάγια του κυρίως σώματος του οργάνου. Έχει βαθύ, έντονο 

ήχο και χρησιμοποιείται κυρίως σε βορειανατολικούς παραδοσιακούς ρυθμούς 

και βραζιλιάνικους χορούς όπως το maracatu (Natal Brazil, 2016). 
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www.musical-15.blogspot.com 

 

Ganza 

To Ganza είναι ένα κυλινδρικό κρουστό κατασκευασμένο συνήθως από 

πλαστικό ή μέταλλο. Ήρθε από την Αφρική στη Βραζιλία δια μέσου των 

σκλάβων. Είναι γεμάτο με μικρές πέτρες, χαλίκια, μικρές μεταλλικές μπάλες ή 

παρόμοια τέτοια αντικείμενα. Παίζεται συνήθως για να κρατήσει το ρυθμό ενός 

κομματιού κάτω από τα υπόλοιπα όργανα. Είναι 9 ίντσες σε μήκος. Συναντάται 

κυρίως στη σάμπα (Beck, 1995, σ.39; Natal Brazil, 2016). 

 

www.interstatemusic.com 
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Afoxé 
 

To afoxé είναι και αυτό παραδοσιακό όργανο της Βραζιλίας με αφρικανικές 

ρίζες. Είναι μια νεροκολοκύθα τυλιγμένη σε ένα δίχτυ μικρών πετρών. Έχει 

μήκος 5 ίντσες και παίζεται κρατώντας το με το αριστερό χέρι και στρίβοντας με 

το δεξί τις πέτρες (Beck, 1995, σ.154).  

 

en.wikipedia.org 

Repinique 

Το κρουστό αυτό όργανο είναι επίσης γνωστό και σαν repique και 

κατασκευάζεται από ξύλο ή μέταλλο. Δημιουργήθηκε από τις σχολές σάμπα για 

το καρναβάλι. Είναι ένα τύμπανο με δύο κεφαλές, δηλαδή με μεμβράνες και 

στις δυο πλευρές του. Οι οργανοπαίχτες το κουβαλάνε στον ώμο και το 

κρούουν με μπαγκέτα με το ένα χέρι ενώ το άλλο χέρι παίζει σκέτο πάνω στην 

άλλη μεμβράνη (Natal Brazil, 2016).  
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www.marcdedouvan.com 

 

 

Shekere 

 

Όπως τα άλλα όργανα, έτσι και το shekere προέρχεται από την Αφρική. Είναι 

επίσης φτιαγμένο από νεροκολοκύθα, ανάλογα με το σχήμα της οποίας 

παράγεται ο αντίστοιχος ήχος. Και αυτό το όργανο είναι τυλιγμένο με δίχτυ από 

πλαστικές μπάλες (Beck, 1995, σ.234).  

 

Pearldrum.com 
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Chocalho 

H λέξη chocalho στα πορτογαλικά σημαίνει «ανακινώ» ή shaker. Τα chocalho 

είναι υποστηρικτικά όργανα στα caixa κυρίως στην σάμπα. Τα chocalho 

κατασκευάζονται από αλουμίνιο ή ξύλο, πάνω στο οποίο τοποθετούνται ζίλιες 

που προεξέχουν από τα πλάγια. Έχει μήκος 12 με 14 ίντσες και διάμετρο 2 με 

3 ίντσες. Ο ήχος του οργάνου, που χρησιμοποιείται κυρίως για ρυθμικό 

τονισμό, παράγεται κουνώντας το όργανο πέρα-δώθε, πάνω κάτω. Τα 

chocalho έχουν πολύ δυνατό ήχο ιδίως όταν παίζονται πολλά μαζί, από πολλά 

άτομα (Beck, 1995, σ.155). 

 

www.kalango.com 

Surdo 

To surdo είναι ένα μεγάλο τύμπανο που παίζεται κυρίως στη σάμπα και στα 

συγγενικά της είδη. Αποτελεί το μπάσο τμήμα του ρυθμικού μέρους των 

κομματιών. Έχει διάμετρο συνήθως 16 με 26 ίντσες και μπορεί να φτάσει έως 

και τις 29 ίντσες. Το βάθος του οργάνου διαφέρει από τη μία περιοχή της 

Βραζιλίας στην άλλη. Κατασκευάζεται από ξύλο, σίδερο ή αλουμίνιο. Η 
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μεμβράνη μπορεί να είναι από κατσικίσιο δέρμα ή από πλαστικό. Το surdo 

στηρίζεται πάνω στο σώμα, με μια ζώνη που κρεμιέται από τον ώμο (Silveira, 

2000). 

 

www.brazicarnival.com.br 

 

Cuica 

To cuica είναι και αυτό ένα μεγάλο τύμπανο το οποίο έχει πορτογαλικές ρίζες. 

Χρησιμοποιείται και αυτό συχνά στη σάμπα. Ο τσιριχτός ήχος που παράγει 

περιγράφεται και ως «ήχος των μαϊμούδων». Έχει αρκετά μεγάλο εύρος 

τονικών υψών (BBC Guide Entry, 2008, Schechter, 2012). Κατασκευάζεται από 

μέταλλο, νεροκολοκύθα ή συνθετικά υλικά και έχει διάμετρο 6 με 10 ίντσες. Η 

μεμβράνη του κατασκευάζεται από κατσικίσιο δέρμα. Έχει μία ξύλινη ράβδο στη 

μια πλευρά του, την οποία τρίβει ο παίκτης κατά μήκος του οργάνου. Οι 

καταβολές του είναι αμφιλεγόμενες, πάντως το cuica το εισήγαγαν στη Βραζιλία 

οι Αφρικανοί σκλάβοι (BBC Guide Entry, 2008). 
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brazilianpercussion.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4 H βραζιλιάνικη κουλτούρα και μουσική στον 

κόσμο  
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Εδώ και δεκαετίες, η βραζιλιάνικη μουσική έχει κάνει αισθητή την παρουσία της 

πέραν της Βραζιλίας και της Λατινικής Αμερικής σε ολόκληρο τον κόσμο, 

ασκώντας επιρροή ιδίως στην αμερικάνικη και την ευρωπαϊκή μουσική. 

Η βραζιλιάνικη μουσική δεν επηρέασε μόνο αλλά και επηρεάστηκε από άλλες 

μουσικές της Λατινικής Αμερικής, της Βόρειας Αμερικής - όπως η τζαζ - της 

Αφρικής, και της Ευρώπης. Υπάρχει γενικότερα, μια αλληλεπίδραση μεταξύ 

αυτών των ηπείρων όσον αφορά την παραδοσιακή μουσική τους.  

Επίσης,  η βραζιλιάνικη μουσική χρησιμοποιείται πολύ σε εφαρμοσμένα 

προγράμματα μουσικοθεραπείας που αφορούν θεραπείες διάφορων 

ασθενειών. Σε τέτοιες έρευνες που αναφέρονται σε παιδιά και ενήλικες, 

χρησιμοποιούνται κυρίως τα ρυθμικά μέρη της βραζιλιάνικης μουσικής με 

κρουστά.  

 

Συναντήσεις ανάμεσα στη βραζιλιάνικη μουσική και την μουσική της 

βόρειας Αμερικής 

Η Αμερικάνικη μουσική είναι άκρως επηρεασμένη από τη Βραζιλιάνικη, τόσο 

λόγω της γεωγραφικής τους εγγύτητας όσο και, ενδεχομένως, λόγω της 

παράλληλης ιστορικής τους πορείας. Η αμερικανική τζαζ κυρίως, που έχει 

αναδείξει μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, επηρεάζεται άμεσα 

από τους βραζιλιάνικους ρυθμούς αλλά και από τις μελωδίες και αρμονίες που 

υπάρχουν στα μουσικά είδη της Βραζιλίας.  



49 
 

Εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ της βραζιλιάνικης μουσικής και της 

αμερικάνικης τζαζ, πολλές φορές είναι δύσκολο να ανιχνεύσει κανείς με 

βεβαιότητα την αρχική προέλευση των επιμέρους μουσικών τους στοιχείων. 

Είδη της μουσικής της Βραζιλίας που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην 

αμερικάνικη jazz αλλά και γενικά στην αμερικάνικη μουσική σκηνή είναι ιδίως η 

samba και η bossa nova. Παρ’ όλα αυτά, και τα υπόλοιπα είδη βρίσκουν το 

δρόμο τους στη βόρεια μεριά της Αμερικής. 

Η αμερικανική μουσική άρχισε να εμπεριέχει αφρο-κουβανέζικα και 

βραζιλιάνικα στοιχεία από τον 19ο αιώνα. Η βραζιλιάνικη τζαζ αποτελείται 

κυρίως από την samba και την bossa nova, όπως αναφέραμε και πριν. 

Άλλωστε η bossa nova είναι ένα μείγμα samba, αμερικανικής και ευρωπαϊκής 

μουσικής. Μεγάλοι Αμερικανοί δημιουργοί και εκτελεστές χρησιμοποίησαν αυτά 

τα δύο είδη και έκαναν μεγάλη επιτυχία, όπως ο Frank Sinatra με το «Girl from 

Ipanema», ο τρομπετίστας Dizzy Gillespie, ο σαξοφωνίστας Stan Getz, ο 

Charlie Byrd, κ.ά. (Aurwin, 2013). Πολλοί απ’ αυτούς τους μουσικούς 

συνεργάστηκαν με Βραζιλιάνους μουσικούς όπως ο Frank Sinatra με τον 

Antonio Carlos Jobim, ο João Gilberto με τον Stan Getz (για το «Girl from 

Ipanema»). Aκόμη, o Tom Jobim συνεργάστηκε σε μια συναυλία στο Carnegie 

Hall το 1989 με τον Βρετανό Elton John για το «Girl from Ipanema» (Lewis, 

2013). Επίσης, άλλα βραζιλιάνικα κομμάτια έγιναν γνωστά διεθνώς λόγω της 

επανεκτέλεσής τους από Αμερικανούς μουσικούς, όπως για παράδειγμα το 

“Mas Que Nada” από τους Black Eyed Peas (Just Landed, 2016). 

O Charlie Byrd και ο Stan Getz συνεργάστηκαν το 1962 και ηχογράφησαν το 

άλμπουμ Jazz Samba, που έκανε μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και εισήγαγε 



50 
 

εκεί την bossa nova, εξέλιξη καταλυτική για την αμερικανική τζαζ (Kirchner, 

2005, σ.555). Γενικότερα, η βραζιλιάνικη τζαζ ίσως να είχε μεγάλη απήχηση 

στην Αμερική για τον πρόσθετο λόγο ότι πολλοί Βραζιλιάνοι μουσικοί δούλευαν 

κυρίως στην Νέα Υόρκη και έδιναν ώθηση στην αναπαραγωγή του μουσικού 

αυτού είδους χρησιμοποιώντας στην αμερικάνικη τζαζ βραζιλιάνικους ρυθμούς 

(Kirchner, 2005, σ.549). Επίσης, η bossa nova παιζόταν πολύ ευκολότερα στην 

Αμερική και από μη Βραζιλιάνους μουσικούς, γεγονός που ήταν καταλυτικό για 

την εισαγωγή της βραζιλιάνικης μουσικής στην Αμερική (Kirchner, 2005, σ.554).  

Ο Βραζιλιάνος jazz drummer Airto Moreira ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα ο 

Βραζιλιάνος μουσικός με την μεγαλύτερη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Συνεργάστηκε με τον Miles Davis το 1970 και όχι μόνο, χρησιμοποιώντας 

παραδοσιακά βραζιλιάνικα κρουστά σε καθαρά jazz δίσκους και δίνοντας έτσι 

μία πνοή φρεσκάδας στο κατεστημένο της τζαζ σκηνής (Kirchner, 2005, σ.557). 

Επίσης, η Flora Purim, γυναίκα του Μoreira και τραγουδίστρια γνωστή για το 

μεγάλο εύρος της φωνής της (5 οκτάβες), συνεργάστηκε και αυτή με τον Stan 

Getz, τον Gil Evans και με τον Chick Corea. Ακόμα ένας μουσικός ιδιαίτερα 

γνωστός τη δεκαετία του 1970 που πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επηρέασε 

πολλούς Βραζιλιάνους, Αμερικανούς και άλλους καλλιτέχνες είναι ο Hermeto 

Pascoal, πολυ-οργανίστας, ο οποίος έπαιξε πιάνο σε δύο συνθέσεις του δίσκου 

Davis’s Live-Evil του Miles Davis (1970). Όπως ο Pascoal, έτσι και οι 

Βραζιλιάνοι μουσικοί Egberto Gismonti και Nana Vasconcelos είχαν μία άμεση 

σχέση με την τζαζ. Συνεργάστηκαν στη διάρκεια της καριέρας τους με τζαζ 

μουσικούς όπως ο Don Cherry, o Charlie Haden και η Pat Metheny. Οι 

τελευταίοι, όπως άλλωστε και ο Wayne Shorter, συνεργάστηκαν με 

Βραζιλιάνους μουσικούς όχι για να αναπαραγάγουν βραζιλιάνικα στυλ 
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μουσικής αλλά για να χρησιμοποιήσουν βραζιλιάνικα στοιχεία έτσι ώστε να 

εξερευνήσουν νέες μουσικές δυνατότητες (Kirchner, 2005, σ.557). 

Άλλες συνεργασίες των τελευταίων δεκαετιών μεταξύ Αμερικανών και 

Βραζιλιάνων μουσικών που δείχνουν έντονα την επιρροή της βραζιλιάνικης 

μουσικής στη μουσική της Βόρειας Αμερικής είναι οι Cyro Baptista με την 

Cassandra Wilson, τον ποπ σταρ Paul Simon, την κλασική φλαουτίστρια Paula 

Robinson, o Romero Lubambo με τους Tom Harell και Phil Woods (Kirchner, 

2005, σ.558). 

Ακόμα υπάρχουν σήμερα μπάντες που συνδέουν άλλα είδη μουσικής μεταξύ 

Βραζιλίας και Αμερικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Ilê Aiyê και 

οι Sao Paolo Underground, οι οποίοι αναμειγνύουν τη σάμπα, το maracatu, το 

ροκ, την free jazz και την ηλεκτρονική jazz για να παράγουν ένα συγκρητικό 

μουσικό αποτέλεσμα (Cuneiform Records, 2013).  

 

 

Η βραζιλιάνικη μουσική ανά τον κόσμο 

Εκτός από το μεγάλο ιστορικό μίξης μουσικών της Βραζιλίας με την τζαζ, 

υπάρχουν και μίξεις βραζιλιάνικων στυλ μουσικής με άλλα δυτικά είδη είτε 

αμερικάνικα είτε ευρωπαϊκά. Τέτοιες μίξεις είναι μεταξύ της βραζιλιάνικης 

μουσικής και της κλασικής (με κυριότερο παράδειγμα τον Heitor Villa-Lobos) 

αλλά και μεταξύ της βραζιλιάνικης και της avant-garde. Μουσικοί όπως ο Hans 

Joachim Koellreutter και ο Egidio de Castro e Silva χρησιμοποίησαν το 

δωδεκάφθογγο σύστημα του Arnold Schoenberg για να δημιουργήσουν ένα νέο 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Joachim_Koellreutter
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Joachim_Koellreutter
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κύμα στη μουσική της Βραζιλίας. Συνθέτες του 20ου αιώνα στη Βραζιλία 

χρησιμοποίησαν στοιχεία της σειριακής μουσικής, της μικροτονικής, της 

musique concrete αλλά και της ηλεκτρονικής όπως πολλοί συνθέτες ανά τον 

κόσμο ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1960 για να καινοτομήσουν (Antokoletz, 2014, 

σ.365).  

Πιο συγκεκριμένα, στην κλασική μουσική οι καλλιτέχνες της Βραζιλίας ανθούν 

όντας εκπαιδευμένοι με τα δυτικά μουσικά πρότυπα, αφήνουν παρ’ όλα αυτά 

το δικό τους στίγμα. Βραζιλιάνικοι ρυθμοί, ιδιαίτερες αρμονίες και 

χαρακτηριστικές μελωδίες, τα βασικά δηλαδή χαρακτηριστικά των 

βραζιλιάνικων μουσικών στυλ, χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές σε κλασικές 

συνθέσεις για να δώσουν έναν ιδιαίτερο τόνο στα κομμάτια. Γνωστοί 

Βραζιλιάνοι μουσικοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της δυτικής κλασικής 

μουσικής είναι  οι Roberto Minczuk, Constantina Araújo, Arnaldo Cohen, John 

Neschling, Roberto Szidon, Isaac Karabtchevsky, Bidu Sayão, Antonio 

Meneses, Cussy de Almeida, Maria Lúcia Godoy, Gilberto Tinetti, Nelson 

Freire, Guiomar Novaes, Magda Tagliaferro, Eudóxia de Barros, Zola 

Amaro,  Eliane Coelho, Kismara Pessatti, και Sebastião Teixeira. 

Aκόμη, κυρίως τη δεκαετία 1980, αναπτύχθηκε η βραζιλιάνικη heavy metal. Οι 

Βραζιλιάνοι μουσικοί χρησιμοποίησαν παραδοσιακά μουσικά όργανα της 

Βραζιλίας και τα εισήγαγαν στη βραζιλιάνικη ροκ και στο heavy metal, οπότε 

δημιουργήθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον άκουσμα στη σύγχρονη μουσική σκηνή. 

Τα κυριότερα συγκροτήματα heavy metal από την Βραζιλία που έκαναν 

παγκόσμια επιτυχία είναι οι Sepultura, Dorsal Atlantica και οι Sarcofago 

(Bignoto, 2016). 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Roberto_Minczuk&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantina_Ara%C3%BAjo&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Cohen
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Neschling
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Neschling
https://en.wikipedia.org/wiki/Roberto_Szidon
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Karabtchevsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Bidu_Say%C3%A3o
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meneses
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meneses
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cussy_de_Almeida&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_L%C3%BAcia_Godoy&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilberto_Tinetti&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Freire
https://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Freire
https://en.wikipedia.org/wiki/Guiomar_Novaes
https://en.wikipedia.org/wiki/Magda_Tagliaferro
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eud%C3%B3xia_de_Barros&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zola_Amaro&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zola_Amaro&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Eliane_Coelho
https://en.wikipedia.org/wiki/Kismara_Pessatti
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebasti%C3%A3o_Teixeira&action=edit&redlink=1
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To ίδιο συμβαίνει και με την ροκ μουσική που έχει δεχθεί επίδραση από 

βραζιλιάνικα στοιχεία και έτσι έχει δημιουργηθεί η βραζιλιάνικη ροκ αλλά και η 

ψυχεδελική ροκ η οποία από τη δεκαετία του 1960 είχε άνθιση και επανήλθε 

σήμερα. Μεγάλοι εκπρόσωποι της ψυχεδελικής ροκ είναι οι  Os Mutantes, 

Ronnie Von,  Violeta de Outono, Júpiter Maçã, China, Chico Science & Nação 

Zumbi, Cidadão Instigado, Orquestra Abstrata, Mundo Livre SA, Otto, 

Kassin, και Pata de Elefante (Samuels, 2016). 

 

Η βραζιλιάνικη μουσική συνδέεται επίσης έντονα με την funk μουσική. Η 

βραζιλιάνικη funk λέγεται και carioca, η οποία είναι και είδος χορού και 

προέρχεται από το λεγόμενο Miami bass. Το Miami bass είναι ένα υποείδος της 

hip hop μουσικής, δημοφιλές τις δεκαετίες του 1980 και 1990, του οποίου οι 

ρίζες είναι συνδεδεμένες με τον electro-funk ήχο των αρχών της δεκαετίας του 

1980. Οι δύο μουσικές- από την Βραζιλία και το Miami- αν και απέχουν 

γεωγραφικά μοιάζουν πολύ. Οι στίχοι της carioca προέρχονται χωρίς καμία 

αμφιβολία από τις φαβέλες του Ρίο. Χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα και 

αγοραίες εκφράσεις όπως και επίδειξη ανδρισμού, έντονης σεξουαλικότητας, 

φτώχειας και μη νομοταγούς συμπεριφοράς. Πρόσφατα, το 2005, η Βρετανίδα 

τραγουδίστρια-ράπερ Mia συνεργάστηκε με Βραζιλιάνους παραγωγούς στο 

funk κομμάτι Bucky Done Gun και έτσι προωθήθηκε η βραζιλιάνικη funk εκτός 

των συνόρων της Βραζιλίας. Περίπου ίδια χαρακτηριστικά έχει και η ραπ 

βραζιλιάνικη μουσική που παίρνει στοιχεία της ραπ και της βραζιλιάνικης 

μουσικής και τα ενσωματώνει σε ένα είδος (Samuels, 2016b). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Os_Mutantes
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronnie_Von
https://en.wikipedia.org/wiki/Violeta_de_Outono
https://en.wikipedia.org/wiki/Chico_Science_%26_Na%C3%A7%C3%A3o_Zumbi
https://en.wikipedia.org/wiki/Chico_Science_%26_Na%C3%A7%C3%A3o_Zumbi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o_Instigado
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Orquestra_Abstrata&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pata_de_Elefante
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Η βραζιλιάνικη μουσική στη μουσικοθεραπεία και τη μουσική ψυχολογία 

Η γρήγορη διάδοση της βραζιλιάνικης μουσικής στον υπόλοιπο κόσμο 

οφείλεται κατά ένα μέρος στη χρήση της στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας. 

Πολλές μελέτες διεξάγονται τελευταία στο χώρο της εφαρμοσμένης έρευνας με 

επίκεντρο τη μουσική και τις θεραπευτικές της δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

ρυθμοί της βραζιλιάνικης μουσικής προσέλκυσαν το ενδιαφέρον διαφόρων 

ερευνητών. Υπάρχουν μελέτες όπως αυτή του Jeff Strong (2015), ο οποίος 

έπαιζε ρυθμούς από ντραμς για να απαλύνει τα συμπτώματα της αγχώδους 

συμπεριφοράς σε αυτιστικά παιδιά. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής συμμετείχε 

η Rhythmic Entrainment Intervention, που στην ουσία είναι ένα ιατρικό 

πρόγραμμα θεραπείας με μουσική, το οποίο χρησιμοποιεί ρυθμούς για να 

διεγείρει και να συγχρονίσει τον εγκέφαλο του ακροατή. Ειδικότερα, στην 

συγκεκριμένη έρευνα πήραν μέρος 10 παιδιά με αυτισμό, το καθένα με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, στα οποία βάλανε να ακούσουν ρυθμούς 

συμπεριλαμβανομένων και βραζιλιάνικων, όπως σάμπα και νανίνγκο. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά και φαίνεται να υποδηλώνουν 

ότι οι βραζιλιάνικοι ρυθμοί επιδρούν θετικά στην αγχώδη διαταραχή αυτιστικών 

παιδιών (Strong, 2015). 

Παρόμοια μέθοδο με την παραπάνω εφάρμοσαν στη μελέτη τους πάνω στο 

φαινόμενο του «ρυθμικού συντονισμού» (rhythmic entrainment) οι καθηγητές 

Sebastian Kirschner και Beatriz Ilari (2014). Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, 

που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά από την Βραζιλία και τη Γερμανία, ζητήθηκε 

από τα παιδιά να  συνοδεύσουν τους ρυθμούς που ακούγονταν παίζοντας 

τύμπανα με τα χέρια. Οι ερευνητές είχαν υπόψη ότι τα παιδιά από μόνα τους 

μπορούν να συγχρονίσουν τον ρυθμό που ακούνε με ανάλογες κινήσεις. 
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Βρέθηκε ότι τα παιδιά από την Βραζιλία μπορούσαν πιο γρήγορα και εύκολα 

να κάνουν αυτόν τον συγχρονισμό, γεγονός που φαίνεται να υποδεικνύει την 

πολιτισμική διαφοροποίηση μεταξύ διαφόρων λαών (Kirschner & Ilari, 2014). 

Οι ρυθμοί γενικά τείνουν να χρησιμοποιούνται παντού ανά τον κόσμο σε 

έρευνες που σχετίζονται με τη μουσικοθεραπεία ή τη μουσική ψυχολογία, αφού 

φαίνεται ότι το παίξιμο ή η ακρόασή τους γεννά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

Έτσι, η λογοθεραπεύτρια Cintia Ishii de Sá και η καθηγήτρια Liliane Desguado 

Pereira χρησιμοποίησαν μεταξύ άλλων βραζιλιάνικους ρυθμούς για να 

διαπιστώσουν την επίδρασή τους στην ταχύτητα P300 (όρος της 

νευροεπιστήμης) στα νεαρά κορίτσια (de Sá & Pereira, 2011), ενώ οι ΧΧΧΧΧΧ 

[ιδιότητα] Leandro Bechert Caminha, Maria Júlia Paes da Silva, και Eliseth 

Ribeiro Leão χρησιμοποίησαν τους ρυθμούς waltz και march σε ενήλικους 

ασθενείς που κάνουν αιμοκάθαρση για να τους κάνουν να αισθανθούν 

καλύτερα (Caminha, Silva, & Leão, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415308041
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415308041
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415308041
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Β’ ΜΕΡΟΣ – ΑΦΡΟΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΟΙ PARANAUE 

   

1. Τo studio 

 Το πρώτο κεφάλαιο αυτού του μέρους της εργασίας, είναι αφιερωμένο 

στο χώρο όπου στεγάζονται τα μαθήματα των μουσικοχορευτικών ομάδων που 

σχετίζονται με την αφροβραζιλιάνικη μουσική και κουλτούρα. Στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης βρίσκεται το studio των Paranauê, ή αλλιώς «casa de cultura 

afrobrasileira».  

1.1 Οι χώροι και οι λειτουργίες τους 

 Το στούντιο απαρτίζεται συνολικά από τρεις χώρους και ο καθένας έχει 

τη λειτουργία του. Στην εικόνα 1 βλέπουμε το χώρο όπου παραδίδονται τα 

μαθήματα κρουστών, αφροβραζιλιάνικων χορών, capoeira και forrό. Οι 

καθρέφτες, εκτός του ότι διπλασιάζουν το χώρο, βοηθούν και τους παίκτες ή 

τους χορευτές να διορθώνουν τα λάθη τους. Ο χώρος που απεικονίζεται στις 

εικόνες 2 και 3 είναι και ο πιο πολυσύχναστος από τους τρεις, καθώς εκεί 

χαλαρώνουν τα μέλη των ομάδων πριν, μετά αλλά και κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. Αυτός ο χώρος χρησιμοποιείται και για τα πάρτυ που 

διοργανώνονται κατά καιρούς στο στούντιο όπου ο καθένας φέρνει τα ποτά που 

θα καταναλώσει. Η αίθουσα που φαίνεται στην εικόνα 4 λειτουργεί κυρίως ως 

αποθηκευτικός χώρος αλλά επίσης ως αίθουσα χαλάρωσης.  
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Εικόνα 1    Η πρόβα των κρουστών στο στούντιο. Οι ωτοασπίδες είναι απαραίτητες για τους παίκτες, 

καθώς ο ήχος των κρουστών μέσα στον κλειστό χώρο είναι εκκωφαντικός ! 

 

Εικόνα 2   H κεντρική είσοδος στο στούντιο (αριστερά) και κάποιοι αποθηκευτικοί χώροι (δεξιά).  
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Εικόνα 3    Το άλλο μισό του χώρου που δείχνει η εικόνα 2. Στο βάθος ο αρχηγός των Paranauê, Έντυ 

! 

 

Εικόνα 4   Η αίθουσα δίπλα από την κεντρική είσοδο που δείχνει η εικόνα 2. 

 

 

1.2 Τα μαθήματα 

 Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνται μία σειρά από δράσεις: οι πρόβες - 

μαθήματα των Paranauê με τα κρουστά, των Dançauê με τους χορούς και της 

ομάδας της capoeira (βλ. επόμενα κεφάλαια). Επίσης παραδίδονται μαθήματα 

τίμπα (timba) ή πιο σωστά djembao, το οποίο είναι η βραζιλιάνικη εκδοχή του 
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αφρικανικού djembe. Στο στούντιο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και 

μαθήματα forrό και συγκεκριμένα forrό universitário, το οποίο είναι ένα είδος 

αγκαλιαστού χορού που αναπτύχθηκε στη Βραζιλία. 

1.3 Οι δάσκαλοι 

 Σε αυτό το μέρος της εργασίας, οι πληροφορίες αντλούνται κυρίως από 

συνεντεύξεις που μου παραχώρησαν τέσσερα πρόσωπα, τα οποία είναι και 

δάσκαλοι στο στούντιο. 

 Ο Έντυ είναι ο μαέστρος των Paranauê. Μεγαλωμένος στη Ζάκυνθο με 

καταγωγή από την Ολλανδία και την Κέρκυρα, ζει στη Θεσσαλονίκη τα 

τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Έχει ασχοληθεί με τα κρουστά κατά κύριο λόγο και 

είναι επαγγελματίας μουσικός με συμμετοχή σε διάφορα μουσικά σχήματα της 

πόλης (ροκ, τζαζ), καλύπτοντας έτσι και τις ανάγκες της αγοράς, όπως μου 

αναφέρει και ο ίδιος στη συνέντευξη που μου παραχώρησε. Τον επέλεξα ως 

βασικό πληροφορητή καθώς είναι ο αρχηγός των Paranauê, της ομάδας 

κρουστών στην οποία είναι αφιερωμένο το δεύτερο μέρος της εργασίας.  

 Η Μάνια είναι η δασκάλα των Dançauê (βλ. 3.1). Η ομάδα αυτή 

ασχολείται με αφροβραζιλιάνικους χορούς και πλαισιώνει την ομάδα των 

κρουστών των Paranauê σε αρκετές εμφανίσεις. Μεγαλωμένη στον Όλυμπο με 

ελληνική καταγωγή, η Μάνια ασχολείται με το χορό (μοντέρνο, παραδοσιακούς) 

από πολύ μικρή ηλικία, όπως μου αναφέρει η ίδια στη συνέντευξή της. Το 1996 

ταξίδεψε για πρώτη φορά στη Βραζιλία, όπου έλαβε διάφορα καλλιτεχνικά 

ερεθίσματα, πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αφροβραζιλιάνικο χορό. Η 

συμβολή της στην εισαγωγή της αφροβραζιλιάνικης μουσικής και κουλτούρας 
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στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική, καθώς η ίδια διοργάνωσε το πρώτο 

επίσημο σεμινάριο capoeira στην Ελλάδα με Βραζιλιάνο καθηγητή.  

 Ο Τορνέιρο είναι δάσκαλος της capoeira στο στούντιο των Paranauê. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βραζιλία και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία δεκαέξι 

ετών. Όταν μιλάει για την καταγωγή του αναφέρει την Αφρική, καθώς οι 

πρόγονοί του υπήρξαν σκλάβοι που μεταφέρθηκαν από τη μαύρη ήπειρο στο 

Νέο Κόσμο. Το όνομα Τορνέιρο είναι ψευδώνυμο, που σημαίνει 

ανεμοστρόβιλος. Όπως μου εξηγεί ο ίδιος στη συνέντευξή του, όλοι όσοι 

ασχολούνταν με την capoeira όταν ακόμα ήταν παράνομη στη Βραζιλία είχαν 

ψευδώνυμα για λόγους ασφάλειας και αποφυγής συλλήψεων από την 

αστυνομία.  

 Η Μαρία είναι η δασκάλα του forrό στο στούντιο των Paranauê. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη κι έχει ελληνική καταγωγή. Το 2014 

πήγε στην Πορτογαλία για Erasmus κι εκεί ήρθε σε πρώτη επαφή με το forrό, 

όπως μου εξιστορεί η ίδια στη συνέντευξη που μου παραχώρησε. Όταν 

επέστρεψε από την Πορτογαλία, οργάνωσε ένα σεμινάριο για το forrό στη 

Θεσσαλονίκη, όπου ήρθε σε επαφή με τη Μάνια και άλλα άτομα από τον κύκλο 

των Paranauê και γενικότερα από την αφροβραζιλιάνικη κοινότητα στη 

Θεσσαλονίκη. Από τότε διδάσκει forrό στο στούντιο των Paranauê. 
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2. Capoeira 

 

2.1 Τι είναι η capoeira ; 

 

Η αφροβραζιλιάνικη κουλτούρα είναι μια από τις πιο διαδεδομένες 

κουλτούρες της υφηλίου. Ένα από τα πιο δημοφιλή είδη του αφροβραζιλιάνικου 

πολιτισμού ανά τον πλανήτη είναι η capoeira, η οποία είναι ένας συνδυασμός 

πολεμικής τέχνης και χορού. Έχει τις ρίζες της στην εποχή που Αφρικανοί 

σκλάβοι δουλεύαν στη Βραζιλία και στην ευρύτερη περιοχή, και εξασκούσαν 

αυτήν την πολεμική τέχνη ώστε να μπορέσουν κάποτε να επαναστατήσουν και 

να εξουδετερώσουν τους δουλέμπορους1. Όπως μου αναφέρει ο Torneiro, ο 

δάσκαλος της capoeira στο studio των Paranauê, σε συνέντευξή του, ο λόγος 

για τον οποίο εμπεριέχεται ο χορός μέσα σ’ αυτήν είναι το καμουφλάζ, δηλαδή 

η συγκάλυψη της πολεμικής τέχνης μέσω του χορού (Torneiro, προσ. 

συνέντευξη, 2016). Με αυτόν τον τρόπο οι δούλοι εξασκούσαν τις πολεμικές 

τους ικανότητες αποφεύγοντας παράλληλα τις απάνθρωπες τιμωρίες που θα 

αντιμετώπιζαν αν γινόντουσαν αντιληπτοί. 

2.2 Μουσική και είδη της capoeira 

Η πολεμική τέχνη της capoeira συνοδεύεται συνήθως από ζωντανή 

μουσική. Παίζονται κρουστά όπως το pandeiro, το agogo, το atabaque (βλ. α’ 

μέρος). Το berimbau όμως (βλ. α’ μέρος) είναι το βασικό όργανο, το οποίο 

                                                           
1 Αναλυτικότερα για την capoeira βλ. Carolina Robertson and Gerard Béhague. "Latin America." Grove 
Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16072, ημερ. πρόσβασης 20 
Μαΐου 2017, και επίσης Greg Downey. "Capoeira." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford 
University Press, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/A2262114, 
ημερ. πρόσβασης 20 Μαΐου 2017. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16072
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/A2262114
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ελέγχει το ρυθμό, άρα και το είδος της capoeira. H capoeira angola έχει αργό 

ρυθμό στη μουσική και στην κίνηση, ενώ η capoeira regional είναι γρήγορη. 

Υπάρχει και η capoeira contemporânea που συνδυάζει και τα δύο. Όπως λέει 

όμως ο Torneiro, «η capoeira είναι μία», τα είδη συνήθως συγχωνεύονται και 

οι capoeiristas χορεύουν κι εκτελούν «ό,τι πει το berimbau!» (Torneiro, προσ. 

συνέντευξη 2016).  

2.3 H capoeira στην Ελλάδα 

Η capoeira ήρθε στην Ελλάδα το 2000-2001. Σύμφωνα με τη Μάνια, 

δασκάλα αφροβραζιλιάνικων χορών στο studio των Paranauê, ο πρώτος 

Βραζιλιάνος δάσκαλος που ήρθε στην Ελλάδα να διδάξει capoeira ήταν στη 

Θεσσαλονίκη, σ’ ένα σεμινάριο στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων 

Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα η Μάνια λέει:  

…προσπάθησα με πάρα πολύ κόπο και διοργάνωσα το πρώτο σεμινάριο 

στη Θεσσαλονίκη το 2001, το 2000 δηλαδή το Μάιο και το 2001 ήρθε η 

capoeira για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με τεράστια 

ειδοποιό διαφορά είχαμε το πρώτο Βραζιλιάνο καθηγητή στην Ελλάδα. 

Δεν είχε έρθει ούτε καν στην Αθήνα ακόμα Βραζιλιάνος και από κει 

ξεκίνησε η όλη κατάσταση με την αφροβραζιλιάνικη κουλτούρα. (Μάνια, 

προσ. συνέντευξη, 2016) 

Ο λόγος είναι για τον Marcos Almeida ή αλλιώς mestre Pitbull. Στα πρώτα 

τμήματα της capoeira στη Χ.Α.Ν.Θ. εκκολάφθηκε ο ιδρυτικός πυρήνας των 

Paranauê. Σύμφωνα με τον αρχηγό και ιδρυτικό μέλος των Paranauê, Έντυ :  

Πώς πήρες την απόφαση να δημιουργήσεις αυτό το γκρουπ ; Ήταν δική 

σου ιδέα ή συμμετείχαν κι άλλα άτομα ; Πώς ήταν η αρχή ; 
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Λοιπόν, η αρχή όπως σου είπα ήταν με την capoeira. Ήρθε ο mestre 

Pitbull, η Μάνια κι ο Δήμος, η Μάνια Ντάβανου κι ο Δήμος Τουφεξής 

ταξιδεύαν πολύ καιρό στη Βραζιλία κι είχαν δει την capoeira και ήθελαν να 

τη φέρουν στη Θεσσαλονίκη. Φέρανε λοιπόν έναν δάσκαλο και ξεκινήσαν 

ένα τμήμα capoeira. Σ’ αυτό το τμήμα capoeira, τα πρώτα τμήματά του ήταν 

ουσιαστικά ο πυρήνας των Paranauê, δηλαδή από κει ανακαλύψαμε την 

αφροβραζιλιάνικη κουλτούρα κι αποφασίσαμε να μπούμε λίγο πιο βαθιά σ’ 

αυτό το πράμα και μέσα σ’ αυτό τον πυρήνα ήταν δύο παιδιά, ο Βασίλης ο 

Φούρκας κι ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης, οι οποίοι σπουδάζανε στην 

Αγγλία, η οποία Αγγλία ήταν φυσικά πιο μπροστά από μας και είχε τέτοιες 

ομάδες, κυρίως samba κι είχανε μια εμπειρία και πετάξανε μια ιδέα να 

κάνουμε μια τέτοια ομάδα, εφόσον ήμασταν και στην capoeira κλπ. και την 

ψάχναμε, οπότε βρεθήκαμε 5-6 άτομα και κάναμε μια ομάδα κρουστών και 

παίζαμε σε πολύ αρχικό στάδιο, ό,τι καταλαβαίναμε τότε. Πρόβες σε σπίτια 

ας πούμε. Οι 5 γίναν 6, οι 7, 8, 9, 10, 15. Βγήκαμε μετά απ’ το σπίτι, κάναμε 

πρόβες έξω, μας μαζεύαν από δω κι από κει, μας βρίζανε, ενοχλούσαμε 

κλπ. αστυνομίες κλπ. γιατί αυτό το πράμα είναι πολύ φασαριόζικο που 

κάνουμε. Οπότε αποφασίσαμε να βρούμε ένα χώρο. Το ότι εγώ έγινα 

αρχηγός εντός εισαγωγικών, δηλαδή υπεύθυνος της μουσικής των 

Paranauê, δεν ήταν απόφαση, ήταν ακόλουθο, δηλαδή ήμουν ο πιο… ο 

μουσικός της παρέας, οπότε έπεσε το βάρος σ’ εμένα να ηγηθώ αυτής της 

ομάδας και η εξέλιξή του δεν είναι θέμα απόφασης, κύλισε μόνο του. Είχε 

επιτυχία, μαζέψαμε κόσμο, είδαμε ότι θέλανε κι άλλοι άνθρωποι να 

συμμετάσχουν, οπότε το ανοίξαμε και το κάναμε σχολή. (Έντυ, προσ. 

συνέντευξη, 2016) 
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Έχοντας αναφέρει κάποια στοιχεία για την capoeira γενικότερα αλλά και 

το πώς ήρθε στην Ελλάδα, και το πώς δημιουργήθηκαν οι Paranauê με αφορμή 

αυτήν την τέχνη, ας περάσουμε στους χορούς που διδάσκονται στο στούντιο 

των Paranauê. 

3. Οι χοροί 

 

3.1 Dançauê 

 Οι Paranauê συνήθως συνοδεύονται από μία χορευτική ομάδα με το 

όνομα Dançauê. Οι Dançauê ιδρύθηκαν το 2006 από τη Μάνια, η οποία, όπως 

προαναφέρθηκε, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα για την εξέλιξη 

της αφροβραζιλιάνικης κουλτούρας στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην 

Ελλάδα. Η Μάνια έπαιξε εξίσου καθοριστικό ρόλο για την αρχή των μαθημάτων 

capoeira στην Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην Χ.Α.Ν.Θ. με το Βραζιλιάνο 

δάσκαλο mestre Pitbull.    

 Η Μάνια διδάσκει στους Dançauê αφροβραζιλιάνικους χορούς. Το 

αντικείμενο των μαθημάτων της ειδικότερα είναι διάφοροι χοροί και ρυθμοί που 

έχει διδαχθεί η ίδια στη Βραζιλία. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους ρυθμούς, όπως 

αναφέρει η ίδια σε συνέντευξη που μου παραχώρησε, συναντάμε τον samba, 

τον samba rio, τον samba baiano, τον samba afro, τον samba reggae, και τον 

afro. Αναπόσπαστο κομμάτι των χορών αυτών και γενικότερα της 

αφροβραζιλιάνικης μουσικής και κουλτούρας είναι η θρησκεία candomblé και οι 

θεότητές της, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

 Τα μαθήματα στους Dançauê παραδίδονται με σκοπό την εκμάθηση 

αφροβραζιλιάνικων χορών. Αν και το θρησκευτικό στοιχείο είναι πολύ έντονο 
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στις χορογραφίες, οι οποίες είναι αφιερωμένες στις θεότητες του candomblé, τα 

μαθήματα δεν αποτελούν τελετές, ιεροτελεστίες ή κάποιο πλαίσιο στο οποίο 

μπορεί κανείς ν’ ασκήσει τα λειτουργικά καθήκοντα αυτής της θρησκείας. Η 

Μάνια λέει χαρακτηριστικά στη συνέντευξη ότι το candomblé το προσεγγίζει 

ακαδημαϊκά, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Επίσης αναφέρει : 

Δεν ήθελα να διεισδύσει παραπάνω αυτό όλο το πράγμα ούτε στη ζωή μου 

ούτε στη κοσμοθεωρία μου, γιατί εντάξει υποτίθεται ότι προσπαθούμε να 

είμαστε μέσα στο φως έτσι ; δε μπορείς να βάλεις τέτοιου είδους πράγματα 

τα οποία είναι μυστικιστικά και σου προκαλούνε και φόβο και δέος και 

ξέρεις, είναι κάτι το οποίο προέρχεται από μια άλλη κουλτούρα. Εγώ πήρα 

τα σημεία αυτά που με βοηθάνε να μπορέσω να το ενσωματώσω και να το 

αποδώσω καλύτερα και όλα τα υπόλοιπα δεν ήθελα να εμπλακούνε στη 

ζωή μου. (Μάνια, προσ. συνέντευξη, 2016) 

 Στη συνέντευξη που μου παραχώρησε, η Μάνια μιλούσε γι’ αυτή τη 

θρησκεία με απόλυτο σεβασμό. Μπορεί η ίδια να μην είναι λάτρης του 

candomblé, όμως αυτό δεν την εμποδίζει να διδάξει χορούς, οι οποίοι έχουν 

θρησκευτικό χαρακτήρα. Είναι σαφές ότι η προσέγγιση της Μάνιας είναι 

ακαδημαϊκή, καθώς επικεντρώνεται μόνο στη μεταλαμπάδευση των γνώσεών 

της όσον αφορά τους χορούς και την ιστορία τους. 
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3.2 Η θρησκεία Candomblé 

Το candomblé είναι μία παγανιστική, πολυθεϊστική θρησκεία ιδιαίτερα 

δημοφιλής στο Σαλβαντόρ της Μπαΐας, στη Βραζιλία, όπου ιδρύθηκε και ο 

πρώτος ναός στις αρχές του 19ο αιώνα. Η λέξη ετυμολογικά σημαίνει «χορός 

προς τιμήν των θεών». Συνδυάζει στοιχεία από τον καθολικισμό και από 

θρησκείες όπως οι Yoruba, Fon και Bantu, από διαφορετικά μέρη της Αφρικής 

και κυρίως από την κεντροδυτική Αφρική2. 

Ο Έντυ αναφέρει σχετικά με το candomblé:  

[..είναι] θρησκεία που μετέφεραν οι σκλάβοι στο Νέο Κόσμο, η οποία 

candomblé λέγεται στη Βραζιλία, στην Κούβα λέγεται santeria και στην 

Αϊτή λέγεται voodoo. Είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, είναι δηλαδή μια 

Yoruba θρησκεία, η οποία μοιάζει λίγο με το δωδεκάθεο ας πούμε, 

παγανιστική κατάσταση, η οποία έχει μέσα της… είναι κιβωτός πολιτισμού, 

έτσι; Έχει χορό, έχει μουσική, έχει λογοτεχνία, έχει μυθολογία, έχει 

διάφορα πράγματα. Οπότε στη Βραζιλία, ουσιαστικά το παρακλάδι του 

candomblé που επικράτησε ήτανε του Nação Ketu, είναι το έθνος Κέτου. 

Αυτή η θρησκεία έχει διάφορα έθνη που εξαρτάται από ποιο σημείο της 

Αφρικής ήρθε. (Έντυ, προσ. συνέντευξη, 2016) 

 Η Μάνια, η οποία είχε παραστεί σε διάφορες τελετές candomblé, μου 

περιγράφει τη μυστικιστική ατμόσφαιρα που επικρατεί : «οι χορευτές έρχονται 

                                                           
2 Αναλυτικότερα για το candomblé βλ. Gerard Béhague. "Brazil." Grove Music Online. Oxford Music 
Online. Oxford University Press, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03894, ημερ. πρόσβασης 20 
Μαΐου 2017, και Carolina Robertson and Gerard Béhague. "Latin America." Grove Music Online. 
Oxford Music Online. Oxford University Press, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16072, ημερ. πρόσβασης 20 
Μαΐου 2017, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03894
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16072
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σε έκσταση, μπαίνουνε μέσα τους θεότητες, το μάτι τους είναι σε μια άλλη… 

άλλο κόσμο, κατάσταση…». Αναφέρει επίσης μερικές θεότητες : «Ogun, Yansa, 

Shango, Yemanja... έχει πάρα πολλές θεότητες. Η κάθε θεότητα τώρα έχει ένα 

συγκεκριμένο ρυθμό που παίζουνε και ένα συγκεκριμένο χορό». Επίσης, 

σχετικά με τη διάδοση που έχει το candomblé σήμερα, αναφέρει: 

…στη Βραζιλία, δεν είναι κάτι όπως εμείς έχουμε τώρα, ξέρω ‘γω, τους 

δωδεκαθεϊστές που τους βλέπουμε λίγο, ξέρεις, γλαφυρά και γραφικά. Εκεί 

πέρα είναι κάτι πολύ ζωντανό, δηλαδή το πιστεύουν. Αν έχεις κάποιο 

πρόβλημα υγείας και είσαι αφροβραζιλιάνος, πρώτα θα πας…(…) στη 

μητέρα των αγίων, θα ζητήσεις τι συμβαίνει, θα σου ρίξει τα buzios, τα 

κοχύλια που σου λένε τα μελλούμενα, σαν αυτό ας πούμε (δείχνει), αυτά 

εδώ, αυτά θα σου πούνε τι συμβαίνει, τα μελλούμενά σου ή τι έχει γίνει, θα 

πάρεις ευλογία, θα σου βάλει ειδική συνθήκη για να περάσουν όλα κλπ. 

και θα περάσεις και από τελετή... (Μάνια, προσ. συνέντευξη, 2016) 

Κλείνοντας, πρέπει ν’ αναφέρω ότι ο Έντυ και η Μάνια ήταν ιδιαίτερα 

επιφυλακτικοί και προσεκτικοί όταν αναφέρονταν στη θρησκεία candomblé, 

καθώς έθεταν ξεκάθαρα όρια ανάμεσα στη θρησκευτική, καλλιτεχνική και 

επιστημονική πτυχή του θέματος.  

 

 3.3 Forrό 

 To forrό είναι ένας παραδοσιακός χορός της Βραζιλίας που χορεύεται σε 

ζευγάρια (βλ. περισσότερα στο α΄ μέρος). Αναπτύχθηκε τον 20ό αιώνα, και 

ιδιαίτερα το 1950-1960, κυρίως στη βορειοανατολική Βραζιλία από γηγενείς. 

Σύμφωνα με τη Μαρία, τη δασκάλα του forrό στο στούντιο των Paranauê, ο 



68 
 

Βραζιλιάνος μουσικοσυνθέτης Luis Gonzaga συνέβαλε αρκετά στην εξάπλωση 

του forrό, όχι μόνο από τη βορειοανατολική Βραζιλία στην υπόλοιπη χώρα, 

αλλά και παγκοσμίως. To πιο διαδεδομένο είδος forrό είναι το forrό universitário 

και αναπτύχθηκε κυρίως στο Νότο της Βραζιλίας από φοιτητές του Rio de 

Janeiro και του São Paulo. Οι φοιτητές εμπνεύστηκαν από το παραδοσιακό 

forrό όπως χορεύεται ακόμη στα χωριά, δηλαδή αγκαλιαστά με δύο πλαϊνά 

βήματα δεξιά και αριστερά, και πρόσθεσαν στοιχεία και φιγούρες από τη salsa. 

(Μαρία, προσ. συνέντευξη, 2016).    

 

4. Οι Paranauê (η ομάδα κρουστών) 

   

4.1 Ο όρος «Paranauê» 

 Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την ομάδα κρουστών «Paranauê», 

η οποία στάθηκε η αφορμή γι’ αυτήν την εργασία. Ο ιδρυτικός πυρήνας των 

Paranauê, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, σχηματίστηκε στα πρώτα 

τμήματα της capoeira που γινόντουσαν στη Χ.Α.Ν.Θ. το 2000-2001 με τον 

mestre Pitbull. Εκτός από την ίδρυσή της, το όνομα της ομάδας κρουστών 

σχετίζεται επίσης με την capoeira. Το «Paranauê» είναι ένα από τα πιο γνωστά 

τραγούδια αυτής της πολεμικής τέχνης – χορού. Η εκδοχή της έννοιας της λέξης 

«Paranauê» που κράτησε ο Έντυ είναι από ένα δάσκαλο της capoeira στη 

Βραζιλία: το κράτος της Βραζιλίας έστειλε σκλάβους να πολεμήσουν εναντίον 

της Παραγουάης στο λεγόμενο τριεθνή πόλεμο (1864-1870)3. Τους 

                                                           
3 Βλ. σχετικά http://sas-space.sas.ac.uk/3585/1/B28_-_The_Paraguayan_War_(1864-1870).pdf, και 
https://liberalarts.utexas.edu/hemispheres/_files/pdf/slavery/Slavery_in_Brazil.pdf 

http://sas-space.sas.ac.uk/3585/1/B28_-_The_Paraguayan_War_(1864-1870).pdf
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υποσχέθηκε πως αν κερδίσουν τον πόλεμο, θα κερδίσουν και την ελευθερία 

τους. Οι σκλάβοι κέρδισαν τον πόλεμο και γυρνώντας με τα ποταμόπλοια απ’ 

τον ποταμό Παρανά (Rio Parana), τραγουδούσαν το γνωστό τραγούδι της 

capoeira «Paranauê». 

 

 

4.2 Τα όργανα των Paranauê 

Τα μουσικά όργανα της ομάδας κρουστών Paranauê, όπως και στις 

περισσότερες μπάντες samba reggae διεθνώς, οι οποίες λέγονται και bloco 

(afro), χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες : 

Α) Τα ριπίκια ή ρεπίκια (repique ή repinique) (βλ. α’ μέρος repinique) 

B) Οι κάισες (caixa) 

Γ) Τα ντόμπρα (dobra) (βλ. α’ μέρος surdo) 

Δ) Τα φούντου (fundu) (βλ. α’ μέρος surdo) 

Τα ντόμπρα και τα φούντου λέγονται μαζί σούρντο (surdo) κι έχουν 

περίπου το ίδιο μέγεθος και παρόμοιο βαθύ ήχο. Tα φούντου χωρίζονται σε 

δύο υποκατηγορίες : άσσοι (βραζ. um) και δυάρια (βραζ. dois). Ο άσσος έχει 

μεγαλύτερη διάμετρο απ’ το δυάρι άρα είναι και πιο μπάσος ο ήχος του. 

Συνήθως άσσοι και δυάρια δεν παίζουν ταυτόχρονα κι εναλλάσσονται στο 

ρυθμό, δημιουργώντας αυτό που λέμε στα αγγλικά “interlocking patterns”, και 

χτυπούν και τα δύο στις θέσεις του μέτρου. Αποτελούν τη βάση και τον παλμό 

του ρυθμού. Τα ντόμπρα χτυπούν στις άρσεις κι αποτελούν την μπασογραμμή. 

Τα ρεπίκια κρατάνε το κλάβε (clave), το βασικό σχήμα πάνω στο οποίο χτίζεται 
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κι ενορχηστρώνεται η μουσική. Παίζουν διάφορα ρυθμικά σχήματα, όπως όλα 

τα υπόλοιπα όργανα, αλλά λόγω του βαθμού δυσκολίας, θεωρούνται ίσως το 

πιο δεξιοτεχνικό όργανο της μπάντας. Οι κάισες κρατάνε επίσης το κλάβε, αλλά 

επικεντρώνονται μόνο σ’ αυτό. Όπως αναφέρει κι ο Έντυ, «η κάισα κρατάει το 

groove, (…), είναι η μηχανή που κρατάει όλα αυτά ενωμένα» (προσ. 

συνέντευξη, 2016). 

  Τα μέλη της ομάδας είναι ελεύθερα να επιλέξουν ποια όργανα θα 

παίξουν. Οι αρχάριοι αποτελούν εξαίρεση καθώς το όργανο με το οποίο 

ξεκινάνε να παίζουν είναι το φούντου, που είναι και το ευκολότερο εκτελεστικά. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μπορούν να αλλάζουν όργανο όποτε θέλουν, 

αλλά είναι προτιμότερο να επικεντρώνονται σε ένα. Όσον αφορά την επιλογή 

των οργάνων, δεν έχει σημασία το φύλο ή οι μουσικές γνώσεις που έχει 

κάποιος. Σε γενικές γραμμές, τα μέλη με την περισσότερη εμπειρία ή 

δεξιοτεχνία παίζουν ρεπίκι ή κάισα, καθώς είναι και τα πιο απαιτητικά όργανα 

της ομάδας. Το γεγονός αυτό όμως καθόλου δεν σχετίζεται με την ικανότητα 

των παικτών στα υπόλοιπα όργανα. Ούτως ή άλλως, η ομάδα κρουστών των 

Paranauê χωρίζεται σε τμήμα αρχάριων και τμήμα προχωρημένων, με τους 

τελευταίους να συμμετέχουν σε πολύ περισσότερες παραστάσεις από τους 

πρώτους. Το τμήμα αρχαρίων αποτελεί ευκαιρία για τα καινούρια μέλη να 

εξασκηθούν και για τα παλαιότερα να πειραματιστούν με άλλα όργανα.  
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Εικόνα 5 Η μπάντα σε παράταξη: μπροστά τα ντόμπρα, πιο πίσω τα ρεπίκια κι οι κάισες και 
τέλος τελευταία τα φούντου. Στην κορυφή βρίσκεται ο αρχηγός της μπάντας, Έντυ. Αν και όλη 
η μπάντα συμμετέχει στο χορό, είτε βρίσκεται σε στάση είτε σε πορεία, τα ντόμπρα έχουν τον 
κύριο λόγο στις χορευτικές κινήσεις.  

 Οι Paranauê ασχολούνται επίσης και με άλλα όργανα εκτός του «bloco». 

Στο studio μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μαθήματα tiba ή αλλιώς 

djembao, το οποίο είναι το αντίστοιχο βραζιλιάνικο djembe και δημιουργήθηκε 

από τον Carlinhos Brown. Επίσης υπάρχουν στο χώρο διάφορα όργανα για 

samba, capoeira και για candomblé.  

 

4.3 Ρυθμοί 

Το μουσικό είδος που παίζουν οι Paranauê ονομάζεται samba reggae. 

Όπως μας πληροφορεί ο Έντυ, μέσα σ’ αυτό θα συναντήσουμε πολλά είδη 

samba, πολλά είδη reggae, πολύ funk και αφροκουβανέζικο υλικό. Για τη funk 

συγκεκριμένα αναφέρει πως «αυτές οι ομάδες, επειδή ήτανε μέρος του black 

power movement του παγκοσμίου δανείστηκαν οτιδήποτε παρήγαγε αυτό το 



72 
 

πράγμα, οπότε έχει και πάρα πολύ funk μέσα» (Έντυ, προσ. συνέντευξη, 

2016). 

Σε μία ομάδα κρουστών, ο ρυθμός και η διατήρησή του σε σταθερά 

επίπεδα παίζουν σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτόν το λόγο, όλοι οι οργανοπαίκτες της 

ομάδας καλούνται να κρατούν σταθερά το βηματισμό που δίνεται από το 

μαέστρο. Ο βηματισμός λειτουργεί σαν «ανθρώπινος μετρονόμος» και είναι 

συνήθως ένα βήμα δεξιά κι ένα αριστερά ή αντίστροφα, καθώς το μέτρο του 

ρυθμού της samba reggae είναι 4/4. Κάποιες φορές, όταν το κομμάτι έχει 

γρήγορο ρυθμό, ο βηματισμός εκτελείται σε διπλό χρόνο.  

Εκτός από το βηματισμό, οι παίκτες καλούνται να κάνουν και κάποιες 

χορευτικές κινήσεις, γεγονός που δυσκολεύει τους παίκτες, αλλά εμπλουτίζει 

οπτικοακουστικά την όλη μουσική παράσταση. Τα ρεπίκια που είναι απαιτητικά 

στο παίξιμο συμμετέχουν λιγότερο από τα άλλα όργανα στις χορευτικές 

κινήσεις. Οι κάισες,  που έχουν κι αυτές μια δυσκολία στο παίξιμο, συμμετέχουν 

λίγο περισσότερο από τα ρεπίκια, επειδή είναι τα μικρότερα όργανα της 

μπάντας και δίνουν περισσότερη ελευθερία κινήσεων. Τα fundu είναι τα πιο 

βαριά όργανα του bloco, αλλά και τα πιο απλά στην εκτέλεση. Συμμετέχουν 

ενεργά στο χορό κι έχουν την χαρακτηριστική - αλλά και προαιρετική – κίνηση, 

στην οποία οι παίκτες τα σηκώνουν και τα χτυπούν στον αέρα. Τέλος, η ομάδα 

οργάνων με τις περισσότερες χορευτικές κινήσεις είναι αυτή των dobra, καθώς 

είναι σχεδόν πάντα στην πρώτη γραμμή ενός bloco.   

4.4 Ρεπερτόριο 

 Το ρεπερτόριο των Paranauê περιέχει κομμάτια από μπάντες πρότυπα 

στη Βραζιλία (βλ. 4.5) και από γνωστούς Βραζιλιάνους μαέστρους με τους 
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οποίους έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν (βλ. 4.6). Σε κάποια από αυτά τα 

κομμάτια προσθέτουν τις δικές τους καλλιτεχνικές πινελιές και άλλα τα παίζουν 

αυτούσια. Παράλληλα οι Paranauê δημιουργούν και δικές τους συνθέσεις, 

πάντα όμως με σεβασμό και σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα πρότυπα. Baião, 

ijexá, samba afro, funky, εξάρι είναι μερικοί τίτλοι κοινών κομματιών 

«βαπτισμένοι» από τους Paranauê. Δεν έχει νόημα όμως να μπούμε στη 

διαδικασία τιτλοφόρησης των κομματιών καθώς οι ονομασίες τους 

διαφοροποιούνται από μπάντα σε μπάντα κι από μαέστρο σε μαέστρο.   

 

4.5 Ομάδες πρότυπα στη Βραζιλία 

 Πρώτα απ’ όλα, κατά τη γνώμη μου, αλλά εκφράζοντας παράλληλα και 

την άποψη του Έντυ έτσι όπως διατυπώνεται στις συζητήσεις μας, αξίζει ν’ 

αναφέρουμε την ομάδα Ilê Aiyê. Ιδρύθηκε το 1974 στην πρωτεύουσα της 

Μπαΐα, το Σαλβαντόρ, από τον Antônio Carlos «Vôvô» και τον Apolônio de 

Jesus. Ήταν η πρώτη καρναβαλική ομάδα αποτελούμενη μόνο από μαύρους, 

γνωστή ως bloco afro. Bloco afro ονομάζονται οι ομάδες που παίζουν samba 

reggae και δημιουργήθηκαν για καλλιτεχνικούς αλλά και πολιτικούς λόγους, και 

πιο συγκεκριμένα για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα της αφρικανικής 

κοινότητας. Προάσπισε τα δικαιώματα των Αφροβραζιλιάνων και ειδικότερα 

των μαύρων της Bahia, όπου και ιδρύθηκε. Οι Ilê Aiyê στην αρχή έπαιζαν 

samba afro. Ο Έντυ αναφέρει χαρακτηριστικά:  

Όλοι ξέρουμε τη samba του Rio de Janeiro, αυτή την πολύ γρήγορη 

μουσική με, υποτίθεται πρέπει να ‘χει και γυμνό και κώλους να 

κουνιούνται κλπ. το οποίο είναι μια παρεξήγηση της samba ουσιαστικά 
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γιατί έχει πολύ αποικιακή πινελιά. Οπότε οι Αφρικάνοι της Bahia είπανε 

παίρνουμε πίσω τη samba μας και την αφρικανοποιούμε, δηλαδή της 

κόβουμε ταχύτητα και την κάνουμε πιο afro, οπότε την ονόμασαν samba 

afro. (Έντυ, προσ. συνέντευξη, 2016)  

Το 1986, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος «samba reggae» για 

να περιγραφεί η μουσική του βραζιλιάνικου συγκροτήματος Olodum. Ο πατέρας 

του είδους θεωρείται ο Neguinho do Samba, ο οποίος έφυγε από τους Ilê Aiyê, 

όπου ήταν από τους πρώτους παίκτες και μαέστρους, και ίδρυσε τους Olodum 

το 1979. Οι Olodum αποτελούν βασική πηγή έμπνευσης για τους Paranauê, οι 

οποίοι αντλούν υλικό από αυτούς για επεξεργασία κι εκτέλεση. Οι Paranauê 

δανείζονται κομμάτια κι από άλλες ομάδες όπως οι Muzenza, Malê Debalê, 

Cortejo Afro, Timbalada.  

4.6 Συνεργασίες με μαέστρους από Βραζιλία 

 Πρέπει ν’ αναφέρουμε επίσης πως οι Paranauê βρίσκονται σε 

συνεργασία με μαέστρους μεγάλων ομάδων samba reggae στη Βραζιλία, όπως 

οι προαναφερθείσες, κι οργανώνουν σεμινάρια φέρνοντάς τους στην Αθήνα και 

στη Θεσσαλονίκη. Ο Έντυ μού αναφέρει μερικά ονόματα :  

…έχουμε συνεργαστεί με τον Μπαρτολομέου Νούνες (Bartolomeu 

Nunes), τον μέστρε Μεμέου (mestre Memeu) δηλαδή των Ολοντουμ 

(Olodum), με τον πρώην μαέστρο των Ιλέ Αϊγιέ (Ilê Aiyê) τον Μαριβάλντο 

Παΐμ (Marivaldo Paim), με τον νυν μαέστρο των Ιλέ Αϊγιέ τον Μάριο Παμ 

(Mario Pam), με τον Πατσίνιο Ασέ (Patinho Axé), με τον Τζίμπα 

Γκονζάλεζ ντο Μπαταλά (Giba Goncalves do Batala), με τον Μαρκίνιο 
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Νταντόνα Ζεράλντα (Marquinho da Dona Geralda) από samba school 

στο Rio de Janeiro… (Έντυ, προσ. συνέντευξη, 2016) 

Ένας από αυτούς τους μαέστρους που μόλις αναφέρθηκαν ήρθε στην 

Αθήνα τον Δεκέμβρη του 2016. Άδραξα λοιπόν την ευκαιρία και μπήκα στο 

πούλμαν που ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη με τους Paranauê και στην πορεία 

επιβιβάστηκαν κάποια μέλη από άλλες μπάντες για να συμμετάσχουμε όλοι 

μαζί στο σεμινάριο που έδωσε στην Αθήνα.  

4.7 Σεμινάριο του mestre Memeu στην Αθήνα 

Προσωπικά είχα την τύχη να παρευρεθώ σ’ ένα σεμινάριο που έλαβε 

χώρα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη μουσική σκηνή Αρχιτεκτονική Live στο 

Γκάζι, στις 03-04/12/2016, με τον πολύ γνωστό του είδους «mestre Memeu», ο 

οποίος έχει υπάρξει μαέστρος των Olodum. Εκεί συγκεντρώθηκαν μέλη από 

διάφορες ομάδες samba reggae από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και 

παίζαμε πάνω από ογδόντα άτομα κρουστά συγχρονισμένα! Ο μέστρε Μεμέου 

μας δίδαξε κομμάτια των Olodum, ως μαέστρος τους, τα οποία στη γλώσσα 

επικοινωνίας μεταξύ των κρουστών λέγονται μπρέικς (breaks). Το break είναι 

μία ομάδα ρυθμικών σχημάτων και έχει το ρόλο του διαλείμματος, όπως λέει η 

λέξη στα αγγλικά, από το βασικό ρυθμικό σχήμα του κομματιού. Οπότε στην 

ουσία, διδαχτήκαμε ένα μεγάλο κομμάτι με πολλά breaks.  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν παραπάνω από εκατό και δεν 

υπήρχε χώρος για όλους να παίξουν ταυτόχρονα. Επομένως για την καλύτερη 

διεξαγωγή του σεμιναρίου, παίζαμε με βάρδιες ώστε όλοι να μοιραστούμε την 

εμπειρία με δίκαιο τρόπο. Για την επίτευξη καλύτερου συντονισμού, υπήρχαν 
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και βοηθοί του μαέστρου. Το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν μοναδικό, άρτια 

συντονισμένο και η εμπειρία αξέχαστη.   

 

Αρχιτεκτονική Live στο Γκάζι, 03-04/12/2016.  

 

4.8 Το καρναβάλι στο Μεταξουργείο 

 Λίγους μήνες μετά το σεμινάριο με τον μέστρε Μεμέου στην Αθήνα, άλλη 

μία απολαυστική εμπειρία ήρθε να προστεθεί στη μουσική μου πορεία με τους 

Paranauê. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε για όγδοη συνεχή χρονιά το 

καρναβάλι του Μεταξουργείου, όπου παρέλασαν πολλοί καρναβαλιστές αλλά 

και πολλοί μουσικοί. Τη συγκεκριμένη χρονιά (2017) όμως η παρέλαση είχε κάτι 

το ιδιαίτερο όσον αφορά τους λάτρεις της samba reggae στην Ελλάδα.  

Διάφορα blocos απ’ όλη τη χώρα όπως οι Brasilionico, οι Batala Atenas, 

οι PARANAUE, οι Bloco Swingueira - samba reggae Atenas, οι Karanos, οι 

CaRaCaTu, και οι Bloco Da Grécia "FASARIOSO" ενώθηκαν και σχημάτισαν 

το μεγαλύτερο bloco samba reggae που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα. 
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Περισσότεροι από 150 ριτσιμίστας (ritimistas), όπως συνηθίζουν να αποκαλούν 

οι Βραζιλιάνοι τους παίκτες ενός bloco afro, συγχρονίστηκαν και έπαιξαν μερικά 

κοινά κομμάτια στους δρόμους του Μεταξουργείου, τα οποία δούλευε η κάθε 

ομάδα ξεχωριστά στις πρόβες της. Μία και μόνο πρόβα, η οποία είχε γίνει το 

προηγούμενο βράδυ πριν το καρναβάλι, ήταν αρκετή για να στεφθεί με επιτυχία 

το εγχείρημα ένωσης των blocos. 

  

Εικόνα 6  Το bloco των Paranauê στο καρναβάλι του Μεταξουργείου στην Αθήνα, 

19/02/2017 

 

Οι Paranauê συνήθως φορούν στις δημόσιες εμφανίσεις τους ένα 

μπλουζάκι με το όνομα της μπάντας, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ των 

μελών. Το καρναβάλι όμως αποτελεί εξαίρεση όσον αφορά την ενδυμασία και 

την σκυτάλη παίρνουν οι παραδοσιακές, χειροποίητες - από τους ίδιους - 

στολές, εμπνευσμένες από τα βραζιλιάνικα πρότυπα. Ρωτώντας τη Μάνια στη 

συνέντευξη σχετικά με τις φορεσιές, μου απάντησε πως οι γυναίκες των Ilê Aiyê 

(βλ. 4.5) στολίζουν τα καπέλα τους με αυτά τα «άχυρα» (βλ. εικόνα 6). Όσο για 

το συμβολισμό ή την προέλευση αυτού του διακοσμητικού στοιχείου, η Μάνια 
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αναφέρει πως σε κάθε ναό candomblé υπάρχουν ξεραμένα φύλλα από φοίνικα 

και ότι αυτό αποτελεί μέρος της κουλτούρας τους. Ένας άλλος συνειρμός που 

της ήρθε στο μυαλό όταν τη ρώτησα για ποιο λόγο φοράνε αυτές τις 

μακρόστενες κορδέλες στο κεφάλι, ήταν η θεότητα του candomblé Omolu, «ο 

οποίος απ’ την κορυφή μέχρι κάτω, μέχρι τα πόδια του έχει μόνο άχυρα, δε 

βλέπεις το πρόσωπό του, διότι παλιά ήταν κατάστικτος με διάφορα σημάδια 

από ασθένεια και ήταν τρομακτική η φιγούρα του και γι’ αυτό και είναι όλος 

σκεπασμένος με άχυρα» (Μάνια, προσ. συνέντευξη, 2016). 

 

4.9 Ομάδες samba reggae στην Ελλάδα 

 Το επίπεδο της samba reggae στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό. 

Συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αναλογικά με τον πληθυσμό της, η 

Ελλάδα έχει πολλές samba reggae μπάντες, ή αλλιώς μπλόκο (bloco) όπως 

λέγονται στη Βραζιλία (βλ. 4.2, 4.5). Ο Έντυ μάς αναφέρει κάποιες ομάδες στη 

συνέντευξη:  

...η ομάδα batala, η οποία είναι μια ομάδα ενός παγκόσμιου δικτύου 

samba reggae, η οποία έχει δημιουργηθεί από τον Giba Goncalves κι 

έχει κι ένα παράρτημα στην Αθήνα. Υπάρχει η swingueira που είναι 

σχετικά φρέσκια ομάδα με τον Άγγελο τον Πολυχρόνου (…). Υπάρχει η 

ομάδα karanos στην Έδεσσα, η ομάδα cachoeira στην Έδεσσα, η 

caracatu στο Βόλο, η fasarioso στη Δράμα, η ritmo natureza στον 

Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, η brasilionico στη Χίο. Μου φαίνεται ότι οι batala 

έχουνε κάνει κι ένα παράρτημα batala-Κρήτη, οπότε όπου στήνουν οι 



79 
 

batala ονομάζονται batala και βάζουν το όνομα του μέρους που 

βρίσκονται. (Έντυ, προσ. συνέντευξη, 2016)  

Να προσθέσουμε ότι και στη Θεσσαλονίκη δημιουργείται την περίοδο 

αυτή μια ομάδα batala και υπάρχει μια μικρή ομάδα στην Πολίχνη, αλλά σε 

πολύ αρχικό στάδιο. Η τελευταία έχει μικρό αριθμό μελών, περίπου δέκα, και 

έχει τα ίδια χαρακτηριστικά (όργανα, ρεπερτόριο) με το μπλόκο των Paranauê. 

Το μπλόκο των Batala ανήκει σ’ ένα παγκόσμιο δίκτυο samba reggae ομάδων 

και λειτουργεί με τα ίδια πρότυπα παγκοσμίως. Όπου ιδρύεται μια ομάδα 

batala, προστίθεται το όνομα της ιδρυθείσας πόλης, π.χ. batala-Athens, batala 

Paris κλπ. Όλες οι ομάδες batala έχουν τα ίδια όργανα, το ίδιο ρεπερτόριο και 

τον ίδιο τρόπο λειτουργίας. Έτσι αν κάποιος είναι μέλος π.χ. του batala-Athens 

και βρεθεί στο Παρίσι, μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα στην αντίστοιχη ομάδα 

batala-Paris, και να παίξει το ίδιο όργανο που έπαιζε στην παλιά ομάδα και να 

εξασκηθεί στα ίδια κομμάτια που μελετούσε.  

4.10 Το summer camp 

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι οι Paranauê προσπαθούν να 

κρατήσουν ενωμένη την αφροβραζιλιάνικη κοινότητα στην Ελλάδα με 

διάφορους τρόπους και δράσεις. Μία τέτοια δράση οργανωμένη από αυτούς, 

που αποσκοπεί στην επίτευξη αυτού του στόχου, είναι το ετήσιο summer camp 

που γίνεται στη Ζάκυνθο. Εκεί μαζεύονται διάφορα μέλη ομάδων samba reggae 

από όλη την Ελλάδα, αλλά και άτομα που ενδιαφέρονται απλά για τη 

βραζιλιάνικη κουλτούρα, και κατασκηνώνουν σε ιδιωτικό χώρο.  

Είχα και ο ίδιος την ευκαιρία να πάρω μέρος σε ένα τέτοιο summer camp 

το 2016, γεγονός για το οποίο νιώθω αρκετά τυχερός καθώς ο συνδυασμός 
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δραστηριοτήτων, τουρισμού και διασκέδασης ήταν αξιομνημόνευτος. Εκεί μου 

δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε πρώτη επαφή με την capoeira, το forrό και 

άλλους αφροβραζιλιάνικους χορούς.  

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα περιλάμβανε κρουστά το πρωί, 

αφροβραζιλιάνικους χορούς αμέσως μετά και στη συνέχεια εξόρμηση σε 

κάποια παραλία. Επιστρέφοντας από τα μπάνια, σειρά είχε η capoeira και μετά 

ήταν η ώρα του βραδινού φαγητού. Ακολουθούσαν μαθήματα forrό, τα οποία 

βοηθούσαν την ομάδα να χαλαρώσει και να χορέψει σε ζευγάρια. Στο τέλος της 

βραδιάς, κάποιοι αναλάμβαναν το ρόλο του dj και παρασέρναν την υπόλοιπη 

ομάδα σε ρυθμούς latin και κυρίως βραζιλιάνικης μουσικής. Είχαμε επίσης την 

τύχη να έχουμε μαζί μας τους Εveryday strawberry band, μέλη των Paranauê, 

οι οποίοι παίζανε ζωντανή μουσική ποικίλης ύλης όπως reggae, ska, hip hop, 

latin κ.α. ερμηνεύοντας με καχόν, ηλεκτρικό μπάσο, ακορντεόν, κιθάρα και 

φωνή. Το πρώτο και το τελευταίο βράδυ φάγαμε όλοι μαζί σε παραδοσιακές 

ταβέρνες, όπου την πρώτη νύχτα είχε γλέντι με παραδοσιακά φαγητά, μουσικές 

και χορούς.  
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Εικόνα 7  Η πρόβα των κρουστών, στο χώρο όπου διαδραματίζονταν τα σεμινάρια 

χορών και capoeira. 

 

 

4.11 Οι κοινωνικές δράσεις των Paranauê 

 

 Οι Paranauê είναι μία αρκετά ενεργή μπάντα και μετρά πολλές δημόσιες 

εμφανίσεις. Εκτός από τις παραστάσεις που διοργανώνουν οι ίδιοι ή εκείνες 

στις οποίες λαμβάνουν κάποιο χρηματικό ποσό για να συμμετάσχουν, οι 

Paranauê έχουν δώσει το μουσικό παρών σε πάρα πολλές κοινωνικές 

εκδηλώσεις αφιλοκερδώς. Για ευνόητους λόγους είναι αδύνατον να τις 

παρουσιάσω όλες, οπότε θα αναφέρω μερικές: παγκόσμια ημέρα κατά του 

AIDS, συμμετοχή στην ενίσχυση των γιατρών του κόσμου, διεθνής ημέρα 

χρήσης προφυλακτικού, υποστήριξη στους γιατρούς χωρίς σύνορα, συμμετοχή 

στο Gay Pride Parade, συμμετοχή στο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης που αφορούσε τη νομιμοποίηση της κάνναβης. Η αφιλοκερδής 

συμμετοχή των Paranauê σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις που 

προαναφέρθηκαν αλλά και σε πολλές άλλες ακόμη, φανερώνει τον κοινωνικό 
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χαρακτήρα αυτής της ομάδας και την κοινωνική ευαισθησία που δείχνει σε 

θέματα που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο. Όπως σχολιάζεται και 

παρακάτω, οι Paranauê είναι μια ομάδα που προάγει την κοινωνική 

αλληλεγγύη και δεν αποσκοπεί στον τυχοδιωκτισμό που προβάλλει το 

καπιταλιστικό σύστημα στο οποίο ζούμε. 

 

4.12 Τα προβλήματα της ομάδας 

 Ένα σύνολο ανθρώπων που αποτελεί μία ομάδα ή μία κοινότητα είναι 

λογικό να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Σε αυτήν την ενότητα δεν θα 

αναφερθώ εκτενώς στα προβλήματα αυτής της ομάδας, όμως θα απαριθμήσω 

μερικά που παρατήρησα καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής μου στην ομάδα και 

τα οποία συζήτησα με ιδρυτικά μέλη των Paranauê. Στο σημείο αυτό 

ενδεχομένως να προκύπτουν διαφορετικές αναγνώσεις ανάλογα με το σημείο 

θέασης του καθενός: ο τρόπος αντίληψης των πραγμάτων διαφέρει από 

άνθρωπο σε άνθρωπο, πόσο μάλλον ανάμεσα σ’ ένα απλό και σ’ ένα ιδρυτικό 

μέλος της ομάδας ή ακόμη κι από ένα απλό θεατή που έχει παραστεί σε μία 

ζωντανή εμφάνιση των Paranauê.  

  Ένα πρόβλημα που είναι λογικό ν’ αντιμετωπίζει μία ομάδα μουσικών 

που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, είναι προφανώς 

το οικονομικό. O πρόεδρος των Paranauê Αριστείδης Παπαπέτρος μού 

εκμυστηρεύτηκε στην προσωπική συνέντευξη που μου παραχώρησε ότι έχει 

χρειαστεί κάποιες φορές στο παρελθόν να υποστηρίξει οικονομικά την ομάδα 

και να καλύψει μερικά έξοδά της. Τα έσοδα της μπάντας βασίζονται κυρίως στις 

μικρές, μηνιαίες συνδρομές που πληρώνουν τα μέλη της. Τα χρήματα που 
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λαμβάνουν από ζωντανές εμφανίσεις είναι ελάχιστα καθώς οι Paranauê, στην 

συντριπτική πλειοψηφία των παραστάσεών τους, εμφανίζονται αφιλοκερδώς 

(βλ. 4.11). Κάποιες φορές εξασφαλίζουν τα έξοδα μετακίνησης και διατροφής. 

Προσωπικά, όντας μέλος των Paranauê δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι στερήθηκα 

κάποια δραστηριότητα ή κάποιο όργανο λόγω της οικονομικής κατάστασης της 

ομάδας.  

 Ένα άλλο πρόβλημα που συζήτησα με τον Έντυ στη δεύτερη 

προσωπική συνέντευξη (2017) που μου παραχώρησε είναι ο τομέας 

διαφήμισης της μπάντας. Ο Έντυ μού εξήγησε ότι λόγω ιδεολογίας ή μη 

θέλησης της διοίκησης της ομάδας δεν αναπτύχθηκε αρκετά το κομμάτι του 

marketing. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο τομέας της διαφήμισης απαιτεί πολύ χρόνο, 

τον οποίο προτιμά να χρησιμοποιεί προς όφελος της καλλιτεχνικής εξέλιξης των 

Paranauê, παρά να αναλώνεται στο πώς θα γίνει η μπάντα περισσότερο 

γνωστή ή πώς θα πολλαπλασιαστούν τα μέλη της. Εκτός από τα λεγόμενα του 

Έντυ,  συμμετέχοντας στην ομάδα αυτήν, μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι 

υπάρχει μια φιλοσοφία εναλλακτικής οικονομίας, μακριά από καπιταλιστικά 

μοντέλα, στη βάση μίας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Μέσω της 

συμμετοχικής μου παρατήρησης, έχω αντιληφθεί ότι οι Paranauê δεν είναι μία 

ομάδα ανθρώπων που θέλει να βγάλει λεφτά από τη μουσική ή να γίνει 

διάσημη. Κατά την άποψή μου πρόκειται για ένα σύνολο ανθρώπων, το οποίο 

λειτουργεί ως ομάδα ή ως κοινότητα συμπεριλαμβάνοντας έτσι και τις 

υπόλοιπες ομάδες του στούντιο, κι έχουν ως αυτοσκοπό την αφροβραζιλιάνικη 

κουλτούρα και διάδοσή της. Πάνω απ’ όλα όμως, αυτό το σύνολο ανθρώπων 

λειτουργεί ως μια μεγάλη παρέα που επιζητά την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση 
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και αυτό πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό στην ευημερία και στη μακροζωία 

της ομάδας.   

 Ένα ακόμη ζήτημα που επισήμανε ο Έντυ στη συνέντευξη είναι ότι «θα 

πρέπει η ομάδα Paranauê να δώσει δύναμη σε κάθε παίκτη να νιώθει ότι η 

ομάδα είναι κτήμα του. Ότι θα μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της 

ομάδας…(…)…σε τέτοιες ομάδες απαιτείται και η προσφορά του καθενός, 

δηλαδή και όχι μόνο υλική, όσο σε ιδέες…» (Έντυ, προσ. συνέντευξη, 2017). 

  Αυτά είναι ίσως μερικά από τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Paranauê, 

χωρίς όμως κάποιο από αυτά, κατά την προσωπική μου γνώμη, να αποτελεί 

σοβαρό κίνδυνο για την ευημερία ή τη μακροζωία της ομάδας. Άλλωστε και τα 

περισσότερα ιδρυτικά μέλη, είτε σε συνεντεύξεις που μου παραχώρησαν είτε 

σε απλές συζητήσεις που είχαμε, εμφανίζονται αρκετά αισιόδοξοι για το μέλλον 

και την πορεία των Paranauê. 

 

 
 

Επίλογος 
  

Αυτή η πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο την διερεύνηση της 

αφροβραζιλιάνικης μουσικής και κουλτούρας και την εμπειρική προσέγγιση του 

θέματος μέσω της επιτόπιας έρευνας που επικεντρώθηκε στο συγκρότημα 

κρουστών Paranauê, το οποίο δραστηριοποιείται στην Θεσσαλονίκη. 

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η εργασία αυτή είναι χωρισμένη σε δύο 

μέρη, διότι στο πρώτο μέρος αντλούνται πληροφορίες από γραπτές πηγές 

σχετικές με το θέμα, ενώ στο δεύτερο μέρος οι πληροφορίες προέρχονται 
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κυρίως από ανθρώπους, τους συνομιλητές του ερευνητή κατά την επιτόπια 

έρευνα. 

 Ανακεφαλαιώνοντας επιγραμματικά, το α’ μέρος αυτής της εργασίας 

αναφέρεται στα μουσικά είδη της Βραζιλίας, τα οποία στην πλειοψηφία τους 

έχουν αφρικανικές ρίζες, στα παραδοσιακά κρουστά της Βραζιλίας, στην 

επιρροή της βραζιλιάνικης μουσικής ανά τον κόσμο, αλλά και στη συμβολή της 

στο πεδίο των ιατρικών ερευνών. Το β’ μέρος της εργασίας αφορά την επιτόπια 

έρευνα που επικεντρώθηκε στους Paranauê. Μέσω ημιδομημένων 

συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με ανθρώπους-κλειδιά και μέσω της 

συμμετοχικής μου παρατήρησης επί ενάμισι χρόνο σε αυτήν την ομάδα, 

συγκέντρωσα πληροφορίες σχετικές με το στούντιο των Paranauê, τα 

μαθήματα που παραδίδονται εκεί και τους δασκάλους που διδάσκουν. Έπειτα 

γίνεται λόγος για την capoeira και πώς αυτή συνέβαλε στην ίδρυση των 

Paranauê. Επίσης, γίνεται λόγος και για τους χορούς που διδάσκονται στο 

στούντιο, όπως οι αφροβραζιλιάνικοι (Dançauê) αλλά και το βραζιλιάνικο forrό. 

Κλείνοντας με το κεφάλαιο για το συγκρότημα κρουστών Paranauê, 

παρουσιάζεται το μεγαλύτερο μέρος του εθνογραφικού υλικού, καθώς αυτοί 

είναι και το επίκεντρο της εργασίας. 

 Στο σημείο αυτό, καθώς η παρούσα εργασία φτάνει προς το τέλος της, 

παραθέτω μερικά ερωτήματα για τους μελλοντικούς ερευνητές, οι οποίοι ίσως 

μελετήσουν κάποιο αντίστοιχο θέμα, και δίνω τις δικές μου απαντήσεις, ώστε 

να καταλήξω σε ορισμένα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επιτόπια 

έρευνά μου. Τι επιτυγχάνεται σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων μέσα από 

συγκροτήματα όπως οι Paranauê; Σ’ αυτό το εύλογο ερώτημα, απαντώ 

σύμφωνα με την εμπειρία μου, όντας μέλος αυτής της ομάδας : η σύσφιξη των 
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κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας είναι αναπόφευκτη, καθώς 

η καθημερινή τριβή φέρνει ολοένα και περισσότερο τους ανθρώπους πιο κοντά 

και δημιουργεί σχέσεις φιλικές, ερωτικές, συνεργασίας, επαγγελματικές. Όπως 

περιγράφει η Tia DeNora στο “Music in everyday life” (2000), η μουσική έχει 

ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικής αλλά και κοινωνικής ζωής κι 

έχει τη δύναμη να νοηματοδοτεί πρόσωπα και καταστάσεις στην καθημερινή 

ζωή. Σύμφωνα με την Tia DeNora η μουσική έχει κοινωνική δύναμη και 

συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων. Στην περίπτωση των 

PARANAUE φάνηκε να επιβεβαιώνεται το ρητό ότι «η μουσική ενώνει τον 

κόσμο», τον φέρνει πιο κοντά και του προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας 

μέσα απ’ αυτήν.   

Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες ομάδες στο μουσικό 

στερέωμα, όπως αναφέρει ο Hesmondhalgh στο “Why music matters” (2013); 

Τι είδους κοινωνικότητα/ συλλογικότητα δημιουργείται μέσα από τους Paranauê 

και πώς αυτό επιτυγχάνεται ειδικότερα με τη δύναμη του ρυθμού, της μουσικής 

ή του χορού ; Ο Hesmondhalgh στο “Why music matters” (2013) αναλύει την 

σπουδαιότητα της μουσικής στον κοινωνικό τομέα και το πώς αυτή καθορίζει 

την πολιτισμική ταυτότητα μιας κοινότητας. Από την προσωπική μου εμπειρία 

στην ομάδα των Paranauê, διέκρινα μέσα απ’ την ομαδικότητα της μουσικής 

και του χορού να εντείνεται το αίσθημα της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης 

ανάμεσα σ’ εμένα και τα υπόλοιπα μέλη. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η 

μουσική είναι ένα κοινωνικό άθλημα, όπου η επικοινωνία είναι αναγκαία. Ένας 

μουσικός που παίζει μουσική μόνος του με μοναδικό κοινό τον εαυτό του, 

μπορεί να έχει προσωπική ευχαρίστηση και έκφραση, αλλά εκμηδενίζει τα 

οφέλη και τη μαγεία της κοινωνικότητας της μουσικής.  
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Είναι αποτελεσματικός ο τρόπος οργάνωσης μικρών τοπικών μουσικών 

ομάδων όπως περιγράφεται στο “The hidden musicians” (2007) της Finnegan; 

Σ’ αυτό το βιβλίο η συγγραφέας αναλύει μεταξύ άλλων την οικονομική 

διαχείριση μιας εκκλησιαστικής χορωδίας στην πόλη Milton Keynes της 

Αγγλίας. Οι πηγές εσόδων της χορωδίας δεν διαφέρουν πολύ από αυτές των 

Paranauê, καθώς και οι δύο βασίζονται στις συνδρομές, ετήσιες και μηνιαίες 

αντίστοιχα, αλλά και σε δραστηριότητες οικονομικής ενίσχυσης όπως μουσικές, 

κοινωνικές βραδιές. Κατά την άποψή μου, στην περίπτωση των Paranauê, είναι 

αποτελεσματικός ο τρόπος οργάνωσης της ομάδας, όπως προανέφερα στο 

κεφάλαιο 4.12. Με ποιον τρόπο είναι οργανωμένη μια ομάδα όπως οι Paranauê 

και πώς επιβιώνει στην σκληρή και απαιτητική βιομηχανία της μουσικής; Οι 

Paranauê είναι μια ομάδα χωρίς ιεραρχία. Παρόλο που υπάρχει ένας αρχηγός, 

ένας πρόεδρος και δυο ταμίες, οι αποφάσεις παίρνονται ομαδικά. Τον κύριο 

λόγο έχει ο αρχηγός αλλά οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον 

ιδρυτικό πυρήνα, ο οποίος απαρτίζεται από μια μικρή ομάδα πέντε-δέκα 

ατόμων. Όσον αφορά την επιβίωση της μπάντας στο μουσικό στερέωμα, οι 

Paranauê, όπως προαναφέρθηκε, βασίζονται οικονομικά στις μηνιαίες 

συνδρομές των μελών αλλά και σε δραστηριότητες οικονομικής ενίσχυσης. 

Εξάλλου, όλες οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στο στούντιο πληρώνουν 

ένα μικρό ποσό για τα έξοδά του, προβάλλοντας για ακόμη μια φορά το 

αίσθημα αλληλεγγύης μέσα στην κοινότητα, για το οποίο γίνεται λόγος και 

παραπάνω στο κεφάλαιο 4.12.  

Ποιος είναι ο λόγος που τέτοιες κοινωνικές-μουσικές ομάδες αποκτούν 

μία δυναμική και μία διάρκεια; Για ποιο λόγο παίζεται αυτή η μουσική και πού 

αποσκοπεί, όπως αναρωτιέται κι ο Turino στο “Music as social life” (2008); 
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Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, θεωρώ πως ο λόγος ύπαρξης αυτών των 

ομάδων είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της κάθε ομάδας αλλά και 

ο σχηματισμός κοινότητας μεταξύ ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες 

προτιμήσεις ως προς το είδος μουσικής, τη νοοτροπία και τον τρόπο ζωής. Το 

γεγονός ότι ιδρύονται τέτοιες ομάδες, σημαίνει πως υπάρχει ανάγκη για ατομική 

ή καλύτερα συλλογική έκφραση μέσω της μουσικής, όπως επίσης υπάρχει η 

ανάγκη των μελών να απολαμβάνουν τα οφέλη που τους παρέχει η συμμετοχή 

σε μία κοινότητα. Όσον αφορά το ερώτημα «για ποιο λόγο παίζεται αυτή η 

μουσική και πού αποσκοπεί», ο Turino στο “Music as social life” (2008) 

αναδεικνύει την αναγκαιότητα της μουσικής και γενικότερα των τεχνών στην 

προσωπική ολοκλήρωση, αλλά και στην «κοινωνική και οικολογική επιβίωση» 

(Turino, 2008, σελ. 4). Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου ο συγγραφέας 

εκφράζει το εξής δίλημμα : «για την αγάπη ή για το χρήμα;». Για να δώσει 

απάντηση, ο Turino αναλύει τον αντίκτυπο που έχει το παρόν καπιταλιστικό 

σύστημα στις τέχνες, όπως και στην αξιοποίηση και κατανομή του χρόνου και 

των αξιών του σύγχρονου ανθρώπου. Κατά την άποψή μου, η περίπτωση των 

Paranauê απέχει πολύ από τα καπιταλιστικά πρότυπα, όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί (βλ. 4.12) και η αιτία παραγωγής κι εκτέλεσης της μουσικής τους 

δεν οφείλεται τόσο σε οικονομικά κίνητρα, αλλά κυρίως στην ανάγκη για 

έκφραση και αγάπη για τη μουσική. 
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