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Resumo ampliado 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a invasão que existe entre os campos 

cultural e o politico, como um interfere na legitimidade do outro, isso através da matéria 

divulgada no dia 03/03/2011 no site 

http://www.orm.com.br/amazoniajornal/interna/default.asp?modulo=829&codigo=519279 

“Tecnomelody é coisa nossa”, que divulga a transformação do ritmo recentemente 

criado no estado do Pará, o tecnomelody, em Patrimônio Cultural e Artístico do estado, 

lei de autoria do deputado estadual Carlos Bordalo que foi votada em assembleia e 

aprovada por unanimidade, não por especialistas do campo cultural ou artístico, mas 

sim do campo politico.  

O tecnomelody é um ritmo de origem paraense que mistura brega, calipso (uma versão 

regionalizada do som vindo do Caribe), sintetizadores, computadores e bateria 

eletrônica. Em Belém, o ritmo começou timidamente e logo em seguida ganhou forças, 

isso depois da divulgação das várias bandas através de CD´s comercializados nas ruas 

sem nenhum vínculo com grandes produtoras, tornando assim um grande fenômeno de 

cultura de massa, apesar de sofrer preconceito das grandes gravadoras durante muito 

tempo, a Som Livre ao perceber que o ritmo ganhará o publico lançou depois de muita 

negociação o DVD Tecnomelody (a invasão do campo econômico no artístico, sendo 

que esta relação será citada, mas não o foco deste trabalho).  

Para analisar a questão da invasão do campo politico no campo cultural e artístico, serão 

utilizados neste trabalho os livros Culturas Hibridas do antropólogo Néstor Garcia 

Canclini, para explicar como hoje em dia é fácil fazer com que algo passe a fazer parte 

de determinado campo, além dos livros, Hibridismo Cultural de Peter Burk e A 

identidade cultural na Pós-modernidade de Stuart Hall, para retratar a questão da 

autonomia de cada campo, quem teria a ‘capacidade’ e/ou ‘poder’ para dizer o que pode 



ou não ser transformado em patrimônio cultural, se são os especialistas em cultura, que 

tem embasamento para tal tarefa ou se são as assembleias, senados ou câmaras que 

possuem tal autoridade. 

As analises de legitimidade de cada campo e de seus ‘especialistas’ e a invasão de um 

em outro, terá como base o desenvolvimento através do livro Teoria do Brasil do 

antropólogo Darcy Ribeiro, de como esse ritmo surgiu em uma sociedade que ao longo 

de alguns anos vem modificando sua estrutura musical e cada tempo um novo ritmo 

surgindo ou sendo modificado para fazer parte da cultura paraense. 
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