LOBO DA SIRIBEIRA – DIVINOSSAURO
A temática - “Divinossauro” - nasce da ressignificação dos conceitos presentes nas
manifestações populares do Maranhão. Dessa forma surge da composição da palavra
Divino – que simboliza tudo que é ligado ao religioso, ao “ser divino maravilhoso” – ao
que dá prazer e fortalece o estar vivo. E da palavra Dinossauro – utilizado aqui como
um termo metafórico que nasce no sentido de ancestralidade, referência à memória
coletiva, comum a comunidade maranhense.
A banda Lobo Siribeira, completou 08 anos de pesquisa e experimentação em São Luís
do Maranhão. Tem como idéia central mostrar músicas que são resultados de um
diálogo entre a experimentação com instrumentos e ritmos percussivos afinados ao
fogo: parelha do tambor de crioula, zabumba, tambor de fogo, tamburinho e ainda
matracas – pontos que unificam os integrantes da banda. Ritmos que se destacam:
Tambor de Mina; Tambor da Mata; Tribo de Índio; Tambor de Crioula; Côco; Sotaque
de Zabumba; Sotaque da Baixada, contidos nas manifestações populares presentes na
identidade cultural maranhense a outros elementos sonoros (baixo, guitarra
sintetizador, Trompete, trombone e sax, entre outras possibilidades).

Dessa forma, a banda Lobo da Siribeira tem perseguido o caminho de conceitos
sonoros e poéticos, seguindo as raízes de ritmos afro-descendentes e índigenas em
contínuo diálogo com a música do mundo. Essa é a “atitude canibal” da Banda, ou seja,
conhecer e dominar o manuseio de instrumentos e dos ritmos presentes nas
manifestações populares maranhenses para criar e recriar partindo desse referencial.
Lobo da Siribeira – É bom lembrar que nasce na efervescência da “ Vida é uma festa” espaço cultural aberto para artistas iniciantes e para experimentação musical e
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organizado por José Maria Medeiros – poeta e músico coordenador da Cia. Circense. A
banda passou a ser conhecida como “ Lobo e o Tambor de Siribeira”. Dessa forma, a
idéia de usar o termo “Siribeira” – é uma homenagem ao mangue branco, raiz que
geralmente, se transforma em instrumentos de percussão, mais precisamente, em
parelha de Tambor de Crioula. Foi criada por Luís Lobo (médico poeta, compositor e
percussionista), Totó Sampaio (percussionista maranhense) e Bruno Gueiros (biólogo
e percussionista).
Nesse processo de experimentação, a banda Lobo da Siribeira vem realizando shows
na região metropolitana de São Luís-Ma. E já colecionou alguns momentos importantes
entre estes: Apresentação no São João - Arraial do Cohajap / 2010; gravação do
CD/DVD do cantor Tutuca - Arthur Azevedo / 2009; gravação do seu primeiro Cd,
contemplado no Plano Fonográfico da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão,
em processo de finalização; apresentações no São João da Maranhensidade/2007;
Circo da Cidade - Dia do Palhaço, organização do SATED/MA e SECMA / 2007.; várias
apresentações na “Vida é uma festa”, ainda no Bar do seu Adalberto / (2003-2010);
apresentações com o percussionista Luis Cláudio, radicado em São Paulo e com o
cantor Tutuca.
Entrementes, a banda Lobo da Siribeira, prima por uma identidade que é visível em
diálogos estabelecido diretos com o público. Em tempos de reflexões sobre a
importância do espectador e do fortalecimento de nossa identidade cultural, esta
relação é extremamente importante. Dessa forma, a estrutura do show encontra-se

organizada da seguinte forma: inicia com Tambor de Crioula, mesclado com zabumba e
coco e encerra com mina e candomblé. Tornando-se um show interativo do início ao
fim.

COMPOSIÇÃO Atual Banda Lobo da Siribeira:
Vocal: Luis Lobo
Percussão:
Baé
Bruno Gueiros
Totó Sampaio
Guitarra:
João Simas
Márcio Glam
Baixo:
Fernando Japona
Sintetizador:
Javier

Agenda da Banda Lobo da Siribeira / 2010:
Julho/2010:
09/07: Show DIVINOSSAURO – Bar Odeon Sabor e Arte – São Luís

23/07: Show DIVINOSSAURO – Bar Odeon Sabor e Arte – São Luís
Agosto/2010:
15/08: 2º Lençóis Jazz & Blues Festival – Barreirinhas
Novembro/2010:
09/11: Show de Lançamento do CD
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