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Este trabalho representa longo tempo de pesquisas e estudos, inicia ... 
dos, em 1930, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, quando diretor 
o P rof. E . Roquette Pinto, continuado no Serviço de Proteção aos ·índios 
(Seção de Estudos) na chefia do Dr . Herbert Serpa e logo com o Prof. 
Darcy Ribeiro, de 1948 a 51 , e mais tarde, num estágio de dois anos, 
1962/ 64, novamente no Museu Nacional, sendo diretor o Prof. Newton 
Santos e chefe da Seção de Antropologia o Prof. Luiz de C·astro Faria. 

O apoio e estímulo recebidos de professores e fu,ncionários de ambas 
as Instituições permitiram a elaboração deste estudo, que ainda carece 
de desenvolvimento a fim de melhor esclarecer a prática da Música nas 
sociedades indígenas do Brasil. 

Ao !v1useu Nacional e <10 Museu do í ndio, nas pessoas de seus 
respectivos Diretores, Profs. Dalcy de Oliveira Albuquerque e N ey 
Land, o agradecimento da Autora. 

Rio de Janeiro, dezembro de 1972. 
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Esclarecimento : 

" • 

Neste. estudo a grafia de etnônimos obedecerá à convenção firmada 
na 1 ;.i Reunião de Antropologia realizada no Rio de Janeiro, em 1953. 
Entretanto sempre que se tratar de ·adjetivação a redação não fugirá 
à concordância grarr1aticnl. Ainda será respeitada a grafia usada pelos 
autores citadcs. 
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INTRODUÇÃO • 

Do complexo cultural das sociedades indígenas do Brasil consta 
um lado musical cuja. freqüência e aplicação dão motivo a que sejam 
consideradas :;eriarr1ente as razões de sua formação e práticp, além do 
que é necessário saber qual o sentido que lhe é atribuído nos grupos e 
quais as características gerais. 

O Íenô~neno não é exclusiva1nente brasileiro , tnas encontrado em 
todo ineio primário, obedecendo a constâncias que levam a pensar...-se 
numa lógica comum de aparecimento e desenvqlvimento, marcada apeflas 
por variantes. Nessa ló~ica incluem-se os instrumentos, na ordem de 
aparecimento, desenvolvimento e desdobramento, dando ensejo a novos 
tipos e à constituição de «famílias» ( *) 

As coincidências fazem pensar em níveis acordes com o desenvolvi
n1ento das culturas, de maneira a possibilitar a inclusão de determinados 
estágios musicais em faixas perfeitamente demarcadas. Mas a solução 

.não é tão fácil quanto poderá parecer, mesmo no âmbito limitado da áreél 
indígena brasileira. 

Para a adoção de um critério desse tipo seria preciso que todo de
senvolvimento fosse uniforme e isso não se dá em parte alguma. 

Em relação ao Brasil ainda há a agravante da pesquisa se defrontar 
n1uitas vezes com culturas perturbadas em seu andamento, o que, desde 
logo, invalida a avaliação das modificações espontâneas. 

A totalidade dos documentos recolhidos até agora indica que a 
música indígena continua com características primárias em processo de 
trans formação, o que lhe confere vida própria. Isso lhe vem do estímulo 
das emoções que movimentam as sociedades e a tornam elemento de 
comunicação de suma importância. Dentro desse quadro, a música vai 
cumulando elementos na conquista de novas etapas. O processo é lento, 
n1es1no se1n contar co111 qualquer espécie de interfe:ência. 

O desenvolvimento está naturalmente sujeito ao grau de musicalidade 
e às característicàs de grupos, por isso desigual e diferente. 

As pesquisas levadas a efeito até o presente têm provado que não 
há um tipo uniforme de música indígena: cadà tribo, cada grupo, com 
sua língua, suas tendências, suas fórmulas, sua expressão, cria um padrão 
próprio, que o identifica imediatamente. Mas, embora diferenciados 

( *) F amília : conjunto de instrumentos da mesma categoria e tipo, ern várias 
dimensões, alcançando uma faixa mais extensa da escala geral . 
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por estas particularidades, todas se aproxima~ pelo caráter primário 
comum. 

No ponto em que foi encontrada, a música indígena aparece reunida 
à palavra e ao movimento corporal. Com isso não se pode considerar 
apenas a palavra e a música, visto o movimento também estar incorpo
rado. É , port0:nto, a canção dançada : 

Palavra, 1núsica e movimento integram uma fórmula básica universal, 
pois é encontrada em todos os meios primários e populares de todo o 
mundo. 

Naturalmente os . elementos em causa se influem reciprocamente, 
mas deverá haver um ponto de pnrtida, de estímuló, provocando o apare ... 
cimento dós outros dois. 

Considerando-se o canto como resultante da exacerbação emocional 
da palavra, que, na intensidade da emissão, adquire conteúdo musical. 
tornando-se expressiva e altamente impressiva , é na palavra que poderá 
estar o impulso inicial. Mas não é raro o encontro de cantos sem pala .... 
vras ou de palavras cujas acentuações são deslocadas, fracionadas ou 
ainda interrompidas ao sabor da linha melódica. Neste caso a palavra 
parece subordinada à música. 

O canto sem letra poderá decorrer do esquecimento ou do abandono 
ocasional da palavra, assim como o deslocamento da acentuação proceder 
do desconhecimento de seu valor ou da perda do sentido exato ainda 
da palavra. Mas há vícios de pronúncia e sobretudo aquela indiferença 
em relação à acentuação tônica, coisa muito comum nos iletrados e mais· 
logicamente nos ágrafos. 

Em certos casos, ao que tudo indica, o canto surgiu espontâneo, 
absolutamente independente da sugestão da articulação falada. H . H . 
Manizer, entre 1914 e 15, registrou essa impressão entre os Botocudos, 
enquanto Darcy Ribeiro gravou, em 1948, um canto guaikuru do mesmo 
tipo e de evident~ motivação emocional. 

Interessante é constatar .... se que já no século XVI, Gabriel Soares 
de Souza acusava o canto sem palavras ( 1) 

A declamação sobre alturas musicais foi recolhida por Darcy Ri .... 
beiro entre os índios Guaikuru. 

A relação entre música e palavra aparece mais claramente quando · 
a declamação se transforma em voz cantada, voltando ao ponto de par ... 
tida logo em seguida, coisa encontrada em cantos xamanísticos. 

A vinculação entre música e movimento não só tem base no ritmo 
(aliás também indispensável ao discurso falado) como dele necessita 
como elemento complementar de ação, pois quando a palavra é insufici,.. 
ente para exprimir idéias, definir coisas, o gesto surge instintivamente 
como auxílio imediato, criando cenas, determinando proporções, comple~ 
tando imagens. Ora, a música, sendo essencialmente imprecisa, não 

( 1) Soares de Souza, G. , Tratado Descritivo do Brasil, T ip. João Ignácio da 
Silva, Rio, 1879. p . 317 . 
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poderá, em certas circunstâncias, prescindir da linguagem do gesto, sem
pre que suas manifestações dependerem ou derivarem de motivos que 
exijam a representação da cena. 

Se o ponto de partida está na palavra declamada e logo cantada; 
se o gesto tem a finalidade de definir e completar idéias e atos, não há 
maneira de separar os três elementos sem atingir a unidade tão necessá
ria à fórmula, que emana mais do instinto do que da própria inteligência. 
A fórmula existe como todo; sua decomposição interessará à análise, mas 
daí resultarão partes distintas sem qualquer significação para o fim a que 
foi destinada. 

Na música indígena cada elemento age em determinado sentido, 
mas é o conjunto que assume interesse. Na engrenagem há um ponto 
comum - o ritmo. É básico, s·em ser principal. Sua finalidade é dar 
lógica ao todo, estabelecer a unidade, aproximando partes independentes. 

O que tem sido constatado, e isso não oferece dúvida, é que a 
fórmula - palavrá, música e movimento - aparece sistematicamente na 
música vinculada aos cultos. É, na verdade, a que mais e melhor ten1 
sido observada, primeiro por acompan4ar cerimônias estranhas ao civili
zado e por isso mesmo capazes de despertar..-lhe a curiosidade; depois 
porque os estutos etnográficos conduzem naturalmente para esse ponto. 
Mas fora daí existem outras formas de manifestação musical, que poderão 
esclarecer um pouco mais o problema. 

Nem tudo o que tem sido divulgado até agora sobre música indígena 
deverá ser considerado cor,no resultante de procuras orientadas no intuito 
de conhecer..-lhe a estrutura e a aplicação. A maioria das informações 
não vai a lém da observação inteligente, mas feita sem qualquer planeja
mento. Mas ainda há as interpretações, o que é pior, as comparações, 
no caso sempre desfavoráveis ao índio. Para a orientação do estudo 
a comparação é indispensável, mas sem incidir no confronto em termos 
estéticos, ainda menos -marcá-la com preferências ou preconceitos . Por
que há os que sentenciam que a melodia falta de todo ao canto indígena, 
enquanto outros atribuem-lhe qualidades superiores. 

' Nos limites de uma tribo ou de um grupo as observações podem ser 
válidas, mas daí generalizar, classifica-ndo todas as manifestações como 
bárbaras, destituídas de nexo, ou belas, grandiosas e solenes, não chega 
a corresponder à verdade. Se o canto indígena fosse· sistematicamente 
destituído de nexo não daria ensejo à notação de suas linhas e caracte
rísticas, facultando até a avaliação de diferenças mínimas na relação 
entre os sons. Há realmente documentos que soam de maneira estranha, 
como os cantos xamacôcos gravados por Darcy Ribeiro, em 1948. Mas 
isso tanto poderá ser conseqüente de particularidades tribais, como correr 
por conta do intérprete. Este, embora necessário, vez por outra, é res
ponsável por muitos enganos de interpretação, já que a tendência do pes..
quisador não muito experimentado e aceitar de boa fé as informações 
prestadas pelos indivíduos mais acessíveis e prontos à colaboração. Em 
se tratando de música indígena a dificuldade é distinguir o bom do mau 
intérprete. No caso não será a procura de sensibilidades acordes com 
a do homem civilizado, mas o encontro do padrão, certamente existente, 
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o qual o indivíduo isolado poderá estar em condições de revelar, mas 
que só o trabalho de conjunto permitirá alcança~. 

E qual o pesquisador que até agora pôde abordar esse ponto? 

A procura do padrão é trabalho que exige tempo bastante até chegar 
à conclusão, se possível. Mas ainda deve-se atentar para a resistência 
à curiosidade do civilizado. Boaventura Ribeiro da Cunha, referindo-se 
ao Karajá, ponderou: «É uma grande ilusão pensar-se que passando uns 
1neses e às vezes uns anos numa tribo brasileira, onde se colheram alguns 
vocábulos e frases, constitua isto um documento linguístico de real va,... 
lor» ( 2) . Com a música dá-se coisa semelhante. 

Com referência ao estudo etno-musicológico, interessa saber como 
o índio compreende e porque pratica música. Isso é necessário porque 
na quase totalidade do que foi observado até o presente não consta a 
informação do índio. Sempre, invariavelmente, o observador se coloca 
em primeiro plano: ele é quen1 se torna sensível, ele é .quem reage. 

da 

Isso vem acontecendo desde os primeiros contatos . 

Daí terem ficado, e ainda continuarem, pontos obscuros resultantes 
apreciação superficial e da interpretação arbitrária. 

A música indígena bem pouco interesse tem despertado como ele ... 
mento de importância na vida do homem primitivo: foi e ainda é vista 
(fora do meio especializado, é claro) mais como parte acessória, deco
rativa ou recreativa, do que matéria indispensável à comunicação. E 
como não a têm considera.do com a atenção devida, a maioria se julga 
autorizada a discorrer sobre a matéria sem o menor constrangimento, 
servindo-se de comparações impossíveis, de suposições absurdas, chegan
do a conclusões lamentáveis, por derivarem de comentários hoje em dia 
inaceitáveis. 

Depois das pesquisas e estudos realizados nos últimos tempos não 
mais será possível continuar vendo o índio sob aspectos falsos, que o 
desfiguram e distanciam como criatura humana. 

É certo que toda observação verificada deverá ser levada em con .... 
sideração mas somente depois de sofrer crítica indispensável, crítica qu~ 
terá por escopo procurar compreender os pontos de vista dos informantes, 
con.hecer-lhes as condições para aquela determinada pesquisa 'e ainda 
saber sua posição diante do índio. 

Em se tratando da inclusão da música nas manifestações de ordem 
sócio-religiosas será preciso saber se indicam conceito elevado ou reve
lação instintiva de uma forma de expressão. De qualquer ângulo que 
se aborde o assunto, tudo dependerá da observação neutra e inteligente, 
que conduzirá naturalmente a estudos comparativos não só entre culturas 
equivalentes, co1no em estágios mais desenvolvidos. 

Na música do indígena já se depara com intenções valorizando-a, 
portanto, tornando-a linguagem necessária, indispensável . As intenções 
não se apresentam de forn1a a c ferecer problemas à compreensão, visto 

(2) Rondon, C. l\1. da Silva, !ndios do Brasil, Cons. Nac . Prot. aos fndios, 
1953, p. 185. 
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as próprias cerin1ônias e os a to:" rotineiros indicarem o sentido e a 
finalidade. 

Apreciada por esse lado, a música do índio se mostra de grande 
interesse para a coletividade, pois é parte integrante de cultos e estes 
estão natural e intimamente ligados à vida tribal. 

Mas ainda há os cantos de trabalho, os acalantos, que são outras 
tantas formas de expressão informando muito bem não só sobre a prática 
da música, como sobre o caráter do homem . 

Observando .... se as manifestações musicais praticadas no meio indí,.. 
gena , pode .... se notar que no estágio em que se encontra está o princípio 
ou já o caminho que levará a fa ses mais desenvolvidas . 

Para esclarecer a situação fazem..-se necessários novos critérios, pois 
muita coisa que vem sendo divulgada sobre música indígena é tirada 
de confrontos impossíveis ou ainda baseada em narrativas do século XVI. 
E dessa forma passam a descrever, raciocinando como se tratasse de 
coisa extinta . Se essa fosse a realidade bem mais fácil seria a tarefa 
de estudá..-la, mesmo contando com obstáculos inevitáveis . 

A verdade é que a música indígena existiu e existe, vive e continua 
-em estágios desiguais, atingindo por vezes a desenvolvimento surpre,... 
endente em relação ao qual procuram,...se paralelos no passado distante. 

Como dificuldade a mais ainda deve,...se registrar que no Brasil, até 
certa época, não houve documentação de vulto, já que c:olonizadores e 
diretores espirituais ou não tiveram interesse ou não dispunham de base 
para observações dessa natureza, o que talvez seja mais certo. E falar 
de música sem documentá ..... la é tarefa ingrata, quase inútil. Em todo 
caso ficaram alguns documentos do século XVI, os quais, hoje em dia, 
são de grande valia. 

E porque a música indígena vive e continua, ma u gra do as intra.
missões e interpretações négativas, força o estudo dos pontos básicos, 
que lhe conferem autenticidade. 

Aplicar,...lhe a nomenclatura clássica e as regras estabelecidas para 
a música evoluída, nem sempre servirá para explicar sua existência e 
características; tão pouco apresentá--la e argumentar lançando mão de 
teorias ultrapassadas, muito embora na época em que vigoraram as citadas 
teorias é que se encontram os pontos coinc.identes de interesse para o 
estudo da matéria . 

A fim de evitar as interpretações perigosas e as conclusões apres,... 
sadas, compete ao estudioso e ao musicólogo apenas consta tar, documen .... 
tar, analisar, localizar, aproximar; confrontar também mas somente quan ..
do se fizer ·necessário e for interessante. 

Para se obter o índice de desenvolvimento será preciso, entretanto, 
tomar um ponto de referência e este terá de corresponder a uma fase da 
música evoluída, logicamente a mais próxima da primitiva, e que dê 
margem a uma classificação, porque há, realmente, ~onstâncias que pos ... 
sibilitam a adoção de um critério de julgamento sem prejuízo da avaliação 
das características. 

• 
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INTERPRETAÇÃO 

Não sendo matéria stificientemente divulgada e estudada, a mú ... 
sica indígena dá margem a interpretações que, por via 4e regra, se 
afastam da realidade. O· que se encontra com freqüência são suposi ... 
ções, interpretações apressadamente tiradas de observações incompletas, 
superficiais, ou de_ hipóteses,- que· poderiam ser válidas se melhor con ... 
<luzidas. 

Se de um lado há enganos motivados pelo desconhecimento do 
assunto, de outro aparecem os eternos preconceitos em relação ao indí ... 

· gena, já que para a grande maioria o homení da selva continua repre ... 
sentado na imagem criada pelo colonizador e pelo catequista do sé
culo XVI. 

Em se tratando de música não admitem que o índio seja capaz 
de criar uma linha melódica e quando a encontram lembram..-se imedia
tamente de conf rontá ... la com outras músicas ou determinar logo como 
conseqüência de uma influência qualquer; quando nã·o pensam em negar
lhe autenticidade e ainda por em dúvida a capacidade de quem a. 
recolheu ou a grafou. O que se pode notar . é sempre a desconfiança, 
a má vontade em aceitar o fato em si, em admitir o indígena com seus 
padrões e valores. 

Música, em várias de sua$ manifestações, não é privilégio do 
mu~do civilizado, nem determinados graus de seu desenvolvimento 
apareceram ou podem aparecer somente em determinado meio e e111 
uma certa época. A música primária em geral oferece exemplos inte ... 
ressantes a esse respeito. Um deles se relaciona com a . Polifonia. · 

A História a consignou como criáda na Idade Média. 

E por que? Porque dessa época em diante é que aparece, no mundo 
ocidental, documentação substanciosa comprovando-a. 

Mas se naquele momento começaram a surgir documentos escritos 
é porque havia muito o canto a mais de uma voz já era praticado. 
E seria impossível, mesmo na ocasião, determin-ar quando e como a 
música fora encaminhada até aquele estágio. · 

. 
No meio indígena o canto a duas e três vozes faz ver quanto é 

difícil fixarem-se épocas. 

Por ern dúvida a existência da música indíaena nos dias de hoje, 
assim como negar autenticidade aos documentos recolhidos por pessoas 
não especializadas, 'não parece atitude acertada, pois somente o estudo 
comparativo poderá esclarecer certos problemas. Haja vista a coinci-

, 

{ 

~ 

'· 

. 1 

/) 
,. ~ 



'17 ·_ 

dência verificada entre um canto grafado 'por Barbosa RÓdrigues. entre 
1885 e 86, e o g ravado por Roquette Pinto, em 1912, em tribos afas
tadas pela etnia, pela distância e no tempo. Se a contribuição de 
Barbosa Rodrigues algun1a vez foi considerada duvidosa pelo fato de· 
não ser músico, o documento gravado por Roquette Pinto veio con,... 
firmar o esforço útil daquele estudioso . · 

No presente duas suposições vêm acompanhando a apreciação 
sobre as manifestações musicais do índio do Brasil : 

' 
1) a que a julga extinta em conseqüência das sucessivas intro-

n1issões de elementos, que. direta ou indit;etamente, têm procurado 
modificar a cultura indígena: .catequese, pro~eção, aproximação. 

2) a que lhe atribui perda das cara~terísticas por in.fluência da 
ação religiosa, -que teria deixado marcas profundas de sua atuação. 

De boa · fé ninguém. poderá aceitar. generalizando, qualquer das 
hipótese, já que os grupos atingidos poderiam reagir de modo diverso. 

A primeira hipótese - extinção total - sugere considerações. 

. Que muità coisa já desapareceu é inegável e seria ine.vitável, pois 
a ação· do tempo conjugada à agressividade de colonizadores e cate
quistas teve influência nefasta na vida do silvícola. Mas isso ficou res,... 
trito a certas áreas e limitado no tempo . 

. Se daquelas tribos encontradas pelos primeiros colonizadores, pelos 
primeiros missionários nada mais poderá restar naturalmente, ficaram, 
além da documentação escrita, . uns poucos cantos grafados . Entretanto 
é fácil compreender que em face de tribos que conseguiram escapar 
à sujeição e por isso tenham encontrado condições para sobreviverem 
livres, a hipótese se anula completamente. Com isso não se quer afirmar 
que todos os grupos tenham-se mantido livres de influências, mas o 
certo é que, de acordo cgm as condições criadas por situações favoráveis 
ou não, tanto é cabível ·u!Ila como outra suposf~ão. · 

Abordando a segunda hipótese ainda deve,...se lembrar a . . catequese. 

Qual o tipo de música adotado nas escolas, qual o pJanejamento, 
a orientação seguida e as condições do meio? 

E os que opinam a respeito conhecem,...nos? 

Ainda mais: saberãô em que consistem as características primárias 
em geral e o que é o canto da Igreja primitiva? 

Na verdade, a pregação catequética não teve condições para che,... 
gar a modificar toda a música indígena do Brasil. Primeiro porque 
não envolv·eu todo o m.eio· indígena; depois porque os métodos empre~ 
gados, sendo implantados arbitrariamente, dificilmente poderi.am ter,...se 

"' difundido com a intensidade e profundidade desejadas . · · 

Muito mais penetrante, mais duradoura e, por isso mesmo muitQ 
mais significativa, foi e é a aproximação, o convívio com indivíduos 
ou grupos que não se apresentam com intenções. reformadoras O\.t não 
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ajam com violência· e premeditação. Mas, apesar disso, essa influência 
mansa, penetrante ficou e ainda ficará por algum tempo re·strita a 
grupos e a áreas. E tudo dependendo das disposições, intenções e 
grau de ascendência do elemento modificador. E não será impossível 
dar-se o caso deste, ao em vez de agir transformando, integrar-se no 
meio, adotando todos os padrões da sociedade primitiva. Darcy Ri-
beiro, quando passou pelo Vale do Gurupi, em 1949, pôde notar que 
«através de todo o Vale se vê que o equipamento cultural da população 
é o mesmo do índio; através "de técnicas indígenas é que eles ( elemen..
tos estranhos) conseguem o alimento, o abrigo, o lenitivo para as mo--. 
léstias que padecem e até a satisfação de necessidades de outra ordem, 
como as religiosas. Veremos negros caçando e pescando com arco 
e flech·a, emigrantes europeus desnacionalizados que se acaboclaram 
e têm como alimentação a farinha de mandioca espremida no tipiti 
indígena». ( 3) 

· Ainda pensando na possibilidade da música indígena sofrer in.
fluência de qualquer manifestação veiculada pelo civilizado ( missio-
nário, pesquisador, explorador, etc.), é preciso lembrar que a aproxi..
mação de elementos diferentes não dá como resultado a predominância 
de um só deles, mas a fusão, na qual geralmente o lado mais nobre, 
mais evoluído é modificado por imposição da parte não suficientemente 
desenvolvida para aceitar a mudança radical. Os exemplos são inúme.
ros sob vários aspectos. 

A controvérsia suscitada pela música indígena só poderá ser defi,. 
nitivamente esclarecida quando todos os problemas, que parecem envol..
vê..-la, forem abordados com profundidade. Para declará..-la inexistente 
ou modificada em suas bases será preciso· que sejam analisados todos 
os pontos co~ ela relacionados, não só no tempo, na distância, como 
nos padrões de toda a sociedade primária . 

E quem estará em condições de soluciona~ imediatamente o pro-
blema'? · 

Julgar. levando em conta apenas episódios circunstanciais, sem ao 
menos tê..-los suficientemente estudado, parece perigoso, sobretudo agora 
quando começa a ·se esboçar curiosidade e atenção em torno da ma..
téria. E o problema é sério, pois quando observado do ângulo etnoló ... 
gico vem--se mantendo em âmbito fechado, interessando o meio especia..
lizado como estudo complementar. Mas o tema começa a exceder desse 
limite fazen~o despertar uma certa curiosidade difícil de se~ qualificada: 
se derivada do iQteresse real de conhecer o assunto ou, motivada pelo 
aparente exotismo, ser explorada como novidade pitoresca. E o assunto 
é muito sério porque na música indígena vive . um capítulo distante da 
história do desenvolvimento do som como Iingua.ge.m espiritual. 

Explicar as manifestações musicais de agora de maneira a provar 
que a música indígena existe de fato, atravessando estágios desiguais, 

( 3) Ribeiro, D., Religião e Mitologia Kadiweu, Serv. Proteção aos lndios, Pub. 
n9 106, Rio, 1950, p. 371. · 
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embora muito próximos, todos, entretanto, possivelmente enquadrados 
numa fase do desenvolvimento da· Música, obriga a revisão de toda a 
documentação nesse sentido, desde a Descoberta até as pesquisas mais 
recentes. Esse trabalho abrangerá quase. 5 séculos, tempo suficiente 
para julgamento sereno e consciencioso. Obriga a mais: a estudo com ... 
parativo por meio do qual será possível estabelecer um quadro eluci ... 
dativo sobre as transformações operadas e as que vão se apresentando . 

• 

I 
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HISTóRICO · 

ROTEIROS, CRÔNICAS E FLAGRANTES 

. 
Recorrendo ao testemunho de 'cronista~ e pesquisadores pretende-se 

demonstrar que· o índio, apesar de todas as tentativas postas em prá,... 
tica para afastá".'lo ·definitivamente de suas tradições, mantém ainda 
vivos muitos elementos de sua cultura. 

· Música e instrumentos aí estão oferecendo campo a que se possa 
avaliar o grau de resistência diante das solicitações e imposições que o 
atingiram e ainda o atingem . 

. Se · a introdução de instrumentos es.tranhos ainda não constitui 
razão para o fazer abandonar os que são típicos de sua ct11tura é porque 
sabe distinguir perfeitamente o tradicional do incorporado. Quanto à 
música, embora a maior parte das informações não vá além da des
crição, da · impressão pe,ssoal, os documentos recolhidos até agora de
monstram que há concordância nos elementos formadores da 1núsica 
vocal e da instrumental de ontem e de hoje. 

* * * 

1500 . Da Carta de Pero V az de Caminha, informando· socre gente 
do· grande território que se tornaria o Brasil, ficou a certeza de que 
o som musical era utilizado pelo índio muito antes da descoberta do 
Continente americano. 

. Logo no primeiro encontro entre a gente de Cabral e o nativo foi 
constatçido . p.elo cronista que os índios «dançaram e bailaram com os 
nossos» ( 4 ) • Na mesma ocasião notou que «além do rio andavam 
muitos deles dançando e folgando » ( 5 ) e ainda que «depois da missa 
quando nós sentados atendíamos à pregação, levantaram..-se muitos. 
deles e tangeràm corno ou· buzina e começaram a saltar e dançar um 
pedaço» ( 6). 

Na Carta não há referência ao canto, o que parece estranho. 
O momento talvez não o comportasse ou a voz cantada estaria naquela 

. algazarra tantas vezes mencionada em outras crônicas.. Informações 

( 4) Caminha, P. V. , A Carta, in «História da Colonização Pórtuguêsa no 
Brasil»'. Vol. II - Lit. N acional, Porto, 1923, p. 97 . 

(5) id . ib. p. 94. 

( 6) iâ . ib . p . 92 . 

• 



21 

posteriores, no entanto, dão como certa a prática do canto e dança. 
simultâneos, porque no dizer de Fernão Cardim «não fazem uma cousa 
sem a ·outra» ( 7 ). Ê verdade que esta observação data de 84 anos 
é.i pós a D escoberta e 35 de catequese sistematizada, mas, nem por isso, 
invalida a suposição de que os índios vistos- por Ca.minha também 
can tassem, pois é preciso lembrar que esse foi um do? pontos mais 
combatidos· pela Igreja logo que iniciou os trabalhos de conversão do 
na tivo. Sãó freqüentes, tanto nas crônicas jesuíticas e sobretudo na 
Direção imposta aos índios das aldeias da ·C?pitania de Pernambuco 
e an.exos as limitaçôes e proibições nesse sentid·o. O testemunho de 
Caminha somente esclarece quanto à prática da dança e sobre um ins-
trumento, que não pode precisar de que espécie era feito, informando 
apenas ser corno ou buzina. A dúvida é estranha já que o cronista des-
creveu a cena, vl·u os índios saltarem, dançarem e Jazerem . -soar o ins,... 
trumento. M as corno de que animal? Boi? Carneiro? E já haveria 
boi por estes lados em. 1500? . Mas, segundo o mesmo cronista, não 
poderia haver, pois também informou que «na terra não há· nem boi, 
ném vaca, nem ovelha ou galinha» . ( 8) 

Trat~ndo,...se de n1úsica e dança · não se poderia exigir mais das 
informações contidas numa carta, a qual não chegou a ser propria,... 
mente u.m relatório e, mesmo que o fosse, por que razão os conquis-
tadores · iriam se interessar naquele momento por manifestações de 
ordem musical? · 

E dessas manifestações presenciadas no primeiro encontro nada 
fie.ou anotado na pauta, apesar da presença de. dois músicos ou pelo 
menos en tendidos em música : Frei Masseo, o organista, e Pedro Neto, 
·o corista. Certamente não faltaram nem te1npo, nem disposição para· 
descerem à tE7rra, mas as circunstâncias aconselhavam prudência . 

1503/ 04. O viajante Binot Paulmier de Gonneville. nessa época, fez 
referência a uma cerimônia do levantamento de uma cruz de 35 pés, 
com toques de tambor e som de trombetas, realizada na Pascoa de 1504. 

E ent~o informa que, acompanhando os tr.ipulantes em ,procissão, 
compareceu «grande turba de índios de todas as idade, os quajs ... 
a tudo assistiam quietos e muito atentos ao mistério» . ( 9) . 

Nenhum desses dois cronistas teve ocasião de presenciar qualquer 
·Cerimônia ou conviver com o índio de maneira ~ poder dar notícias 
sobre a música indígena. Além disso, tanto as informações de Caminha, 
como as de Gonneville ressentem-se da · superfiçialidade natural das 
impressões de . viagem . 

1541 . O capitão espanhol Francisco de Orellana, encarregado do 
descobrimento e povoamento das terras americanas, viu, em tribo da 

(7) Cardi111, F . , T ratado . . . 2" ed. - Comp. Ed. Naéional , Rio 1939, 
p . 155. 

( 8) id. ib . p. 97 . 
( 9) GonnevHle, B. P., Relação autêntica . . . «Rev. Instituto Histórico e GeoJ 

grá fico do Rio de Janeiro, Vol. XLIX. 23 parte." 1886, p. 344 . 
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região amazônica, Omagua, coisas interessantes, as q~ais são apontadas 
na narrativa de Alonso Carvajal sobre a referida expedição. As infor ..... 
mções têm relação com instrumentos. Lê ..... se: «Vinham fazendo ·enorme 
algazarra, tocando muitos tambores e trombetas de pau». { 1º) «Eles 
.(os tambores) são ouvidos longe e são tão afinados que têm seu 
contrabaixo, t~nor e tiple». ( 11) E ainda informa: « ... traziam muitas 
trombetas, tambor e órgãos que tocam com a boca e arrabis de três 
cordas»( 12 ) · 

Sobre a · voz não há· nenhuma referência. a não ser que a irtcluissem 
na algazarra citada . 

Os instrumentos dos quais Orellana deu notícias são das catego ..... 
rias de percussão, sopro e corda. Nenhuma dú~ida poderão despertar 
os instrumentos das· duas pril]leiras categorias ,. O órgão que tocavam 
com a boca · n.ão era mais que a flauta de Pã, instrumento muito difun ..... 
dido entre as tribos brasileiras. No entanto, o [!.rrabil parece bem estra ..... 
nho em meio indígena. É de origem árabe, o arrab.el ou rebab, instru ..... 
ment<? pastoril de forma de uma pequena rabeca, de corda tangida; 
podendo ter de 2 a . 5 ·cordas. Na época o instrumento também era 
conhecido como rabeca mourisca ou apenas rab·eca, este tipo já se 
enquadrando entre os instrumentos de arco. . . 

Se há dúvida sobre as transformações sofridas pelo citado instru ..... 
menta em várias de suas fases e ainda sobre a região de origem, mais 
sério torna ..... se seu apare~imento no Brasil quinhentista e niais enigmático 
em meio indígena! · 

Em substancioso ··estudo sobre instrumentos musicais populares 
.portugueses. o Prof. Ernesto da Veiga Oliveira dá informaçõ~s sobre · 
os cord9fones e entre eles está a guit~rra "!'LOttrisca ou serracena, di ..... 
zendo: «instrumento de. corda pinçada à mão . trazido par~ a Península 
e Europa pelos árabes e que aqui (em Portugçil) se documenta pelo 
m.enos desde o século XIII». (13) 

Nor.denskiõld, comentancl-0 o achádo de Orellana, considerou ..... o de 
suma importância tendo em vista a facilidade de (lSSimilação do nativo. 
É possível que o instrumento tenha sido introduzido em alguma tribo, 
pelo m·enos entre os Omagua, mas, se na ocasião logrou ?proveita ..... 
mento, isto foi meramente acidental, pois dele não houve mais notícia:S. 
O que intriga, na verdade, é a maneira de informar: Orellana usou 
o plural e precisou o número de cordas. Ao que parece não deveria 
ter encontrado apenas um arrabil, mas dois pelo menos. A narração não 
deixa dúvida · s·obre que·m carregava o instrumento - o' índio. . 

Mas não há indicação qe co11:10 ·o f az'iam soar. Orellana usou a 
expressão «traziam» e não tocavam e um pouco mais adiante acrescentou: 

'( 10) Carvajal, Rojas e Acufia, Descobrimento. . . - Comp. Ed,. Nacional. 
S. Paulo, 1941, p. 37. 

( 11) id. íb. p. 21 . 
( 12) id. ib. p. 64. 
( 13) Oliv·eira, E. da Veiga, Instrumentos Fund. Calouste Gulbenkian, . . 

Lisboa, 1966, p. 177. 
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«Em terra era coisa maravilhosa de ver-se os esquadrões que estav·am 
nas povoações todos tocando e dançando com umas palmas nas 

- ( 14 ) maos ... » 

Na narração de Orellana ficaram mais alguns dados de interesse 
além dos já mencionados. A ssim estão as informações de que as trom
betas eram de pau e que tocavam e dançavam simultaneamente. 

Depois de Orellana ninguém mais encontrou o arrabil, parecendo 
não ter sido incorporado, nem mesmo im.itado, o que viria êxplicar seu 
aproveitamento naquela ocasião. 

1547-49 Hans Staden 

Para o estudo . das características e prática da música entre as 
populações indígenas do Rio de Janeiro e da Bahia, nos primeiros 50 
anos da D escoberta, a figura . de Hans Stad~n assume importância 
indiscutível tal a som·a de informações contidas em seus diários . Incon
testavelmente c·abe-lhe maior autoridade entre os cronistas que o 
precederam e muitos dos que o sucederam, visto seu conhecimento dos · 
fatos derivar da posição de· observador participan te, dada a situação 
que enfrentou como prisioneiro dos Tupinambá. E xcluído certo quixo.
tismo na tural em ll:ll1 aventureiro arguto, sua descrição é precisa, 
colorida, quando tra ta da parte em que havia música. J-tans Staden, 

. pelo fato de não ter qualquer interesse . de natureza especial, quer 
política, quer religiosa, simplesmente assistiu e anotou, abstendo-se 
do comentário inútil e perigoso. Prisioneiro e con·den·ado à morte, sofreu 
todas as fases do suplício, procurando·, num esforço extraordinário, 
transformar a an9ústia em curiosidade, furtando-se assim ao desespero 
quase inevitável . 

. 
H ans Staden ·deixou bem claro que toda a longa cerimôni-a do 

martírio era acompanhada por cantos e danças e . que esses cantos e 
danças eram simultâneos e ainda que a ·dança tanto se estabelecia 
em círculo, como em filas. Em seus diários lê-se: 

. «Quando xeguei perto da ~ua cabana .(do chefe) ouvi grande barulho 
de cantos» ( l 5 ) . ~ 

«Cantavam e dançavam em uníssono os cantos que 'costumam .. . » ( 16) • 

«Depois começaram as mulheres a cantar ·e conforme um som dado 
tinha eu de ooter no chão com o pé em que estavam amarrados os 
chocalhos para chocalhar em acompanhamento do canto» ( 17 ) •. 

«. . . algumas (mulheres) andavam par-a diante, outras para traz, 
da'llçando e ei:itoando a . cansão que costumam cantar ao prisione~ro» ( 18 ) • 

( 14) ob. cit. p. 64. 

( 15) Staden, H., Relação verídica . in «Rev. lnst . Hist.. e Geográfico do 
Rio de .Janeiro; V ol. LV, 1' parte, p . 298. 

( 16) Staden, H. , Suas viagens. . . T ip. E C:étiça, Rio, 1 SOO, p . 50 . 

(17) id. ib. p . 55. 

( 18) id . ib . p . 147' 
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«Pela manhã, bem antes do alvoreéer, vão eles · dansar · e cantar em 
redor do tacape com que devem matar ... » ( 19) 

Pela maneira por que Staden. se referiu às fases da cerimônia, 
depreende--se que o ritual, com seus .cantos e danças, obedecia a uma 
ordem tradicional e fácil fo-i-lhe observar .o fato, certamente pela 
perfeita harmonia enti:e as ·vozes e os movimentos. 

Nas narrativas há referência a instrumentos: os chocalhos e 
as trombetas. Sobre eles nã_o há indicação do ,material, nen1 como eram 
feitos; quanto ao chocalho globular foi visto como idolo. Nenhuma 
dúvida há a esse respeito, apenas faltaram maiores · esclarecimentos, 
mas estes são encontrados em notas de outros observadores, notas 
essas que elucidam de manei.ra perfeitamente ·aceitável · e confirmam 
a observação de Staden. · 

-f549 A aproximação ~maior verificada ·depois de 1549, embora anun,... 
ciando longo e trágico período par.a a cultura indígena, deu ocasião 

. a que o índio e seus costumes fossem melhor observados. 

As informações da época, de autoria de leigos e religiosos, 
apresent·am a música indígena sob aspectos diversos e contraditórios, 
pois enquanto os primeiros ouviram e descreveram em traços vigorosos, 
sem retoques, os segundos preferiram a interpretação, a crítica depre
ciativa, modificando ·desse modo a natureza e a significação d·os fatos. 
Mesmo assim deram oportunidade a que seja possível ainda determi
narem-se algumas das características do canto indígena no século XVI. 

Estabelecida a catequese e_ com ela o~ exageros inevitáveis de 
uma doutrinação em massa, verifica-se, entret·anto que, de um lado, 
o índio não se ·anulou; de outro, que a curiosidade do catequista algu~as 
vezes superou o simples cumprimento do. dever, ·dantlo ocasião a 
ihforrnações seguras, as quais, hoje em dia, muito auxiliam a saber 
como o índio praticava música naquela época. Nas proibições e restri
ções, nas críticas injustas e . descabidas, até na deturpação de f-atos, 
encontram ... se dados interessantes sobre a vida das tri·bos com ciclos . . . 
quase completos de cerimônias conduzidas pela músi·ca. O . que importa · 
nessas informações, .aliás como nas de qualquer outra· época, é saber 
quais os ~ipos de música, sua- formação e estrutura, quais as danças, 
os instrumentos e seu aproyeitamento além das razões que der_am causa 
à músiéa e sua prática. Nesse último ponto çertamente as ·dificuldades. 
se acumulam, pois nem sempre haverá meios para esclarecimentos. 

1551 Na carta de Pero Correia, enviada de S". Paulo, há informação 
sobre o chocalho globular, sem indicação de tribo: «Estes (os pajés.} 
fasem uma cabaça a maneira de cabeça com •cabeIIos, olhos; narizes 
e boccas, com muitas penas de cores que lhes apegam com cera, . 
torripostas à maneira de lavoures e di~em que aquilo é santo que tem 
virtude para lhes poder valer e diligenciar em tudo, e dize.m que falle 
e à honra destes · inventam muitos cant·ares, que cantam diante delles, 

• 
( 19) Staden, H., Duas viagens ao Br:asil, 2" ed., Casa E clética, Rio, 1900, 

p. 162. 
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bebendo muito vinho · de dia e de noite, fazendo harmonia dia ... 
bólica ... » ( 20 ) 

1552 O Irmão Diogo Jacome, d-e S. Vicente, escreve para Coimbra: 
«Seus prazeres são como hão de ir à guerra, como hão de beber 
UilJ. dia e uma noite, sempre beber e cantar e bailar. » 

1555 Úe Porto Seguro, o Piadre João de Azpicuelta Navarro descreveu 
uma cena apreciada entre T apuias: «No meio de uma praça tinham 
feito uma casa grande e n~lla . outra mui pequena, na qual tinham 
uma cabaça figurada como cabeça humana, mui ataviada a seu modo 
e diziam que era o seu ·santo e lhe chamavam Amabozaray, que quer 
dizer pessoa que dansa e folga, que tinha virtude ·de fazer que os 

· velhos se tornassem moços. Os índios àndavam· pintados com tintás, 
·ainda nos rostos e · emplumados de pennas de diversas cores, bailando 
e fazendo muitos gestos, _torcendo a_s boccas e dando uivos como perros: 
cada um trazia na mão uma cabaça pintada ... » ( 21 ) 

Nesse mesmo · ano aportou ao Brasil o monge franciscano André 
Thevet, vindo .atuar junto aos conquistadores franceses que pretendiam . 
fundar em terras americanas uma· França Antártica. 

·Esse religioso, observando o meio indíg.ena, teve ocasião de 
presenciar inomentos de importância numa tribo, e ~m momentos em 
que a música se fazi'a notar, deix1ando ·escritas suas impressões: «Quando 
os selvagens tornam vitoriosos a suas choças mostram sinais de alegria 
fazeI?-do soar as frauta s e os tambores ou ento·am a seu modo» . ( 22 ) 

Sobre a influência da mtisica no ho·mem notou que «frautas, · 
tamborins e outros.· instrumentos parecem despertar os ânimos adorme,... 
ciclos ou excitá ... los a exemplo do que faz o fole com o brazeiro mal 
extinto» . ( 23 ) 

Dos instrumentos informou que h·avia os feitos de côcos, outros 
de . ossos de animais. Em. cerimônia fúnebre notou que «reunidos 
e paramentados de cores várias, os· selvagens americanos entregam ... se 
às danças, jogos, "batucadas ao som de instrumentos peculiares ao país, 
in.clusive freutas fabricadas com os ossos dos braços e pernas dos 
inimigos» . . ( 2~) 

Em M anuscritos inéditos, do mesmo André Thevet, lê,...se na 
folha 53: «Iam girando em volta das cabanas, cantando e dançando». 

1557 . coisa 
órfão 

Nas Cartas Quaarimestras (de ·janeiro ia abril) consta alguma 
sobre música: «. . . mandou João Gonçalves que cada menino 
levas.se um filho de ·gentio a seu cargo, por amor. dos feiticeiros 

(20) 

(21) 

(22) 
p. 237. 

(23) 

(24) 

Cartas 7 esuíticas - Of. Gráf~ca, Rio, 193 l. P.· 1 o3. 
ob. cit. p. 147. 

· Thevet, A., Les Singulari-tés. . . Co1np., ·Ed. Nacional, S. Paulo, 1941, 

id. ib. p. 261 . 

id. ib. p. 261 . 
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que não nos imbaíssem; e assim entraram ~m ·procissão cantando ao 
que elles se maravilharam e ficaram como attonitos, porque em extremo 
são dados à música e ouvir cantar». ( 25) 

Até áí só se encontram descrições abundantes, é verdade, mais 
ou menos · claras, sujeitas, entretanto, a interpretações e à _fantasia do 
cronista que, ·muita vez, estendeu aquele achado, o dos oss;os dos 
inimigos, a toda a família indígena. E 1como nenhum observador podia 
aventurar .. se a grafar qualquer espécie de música, po.r não. estar habili .... 
tado a isso, a parte musical foi sempre, 'Sistematicamente· omitida. 

1557 .. 58 Nessa altura aparece a figura de · Jean Lery, na ocasião 
sapateiro, mas estudante de Teologia ou àpenas aspirante a tal, ligado 
à doutrina de Calvino . Sua permanência no Brasil foi aproximad·a .... 
mente de um ano e pouco e destaca-se como o primeiro a lançar na 
pauta canto·s indígenas . 

Não se·rá possível a juizar .. se devidamente sobre a fidelidade dos 
documentos grafados por Lery, . mas de qualquer forma são eles os 

. únicos que ficaram da época. 

Segundo Ambroise de La Porte, as observações sobre o meio indí.
gena foram reunidas por instâncias do advogado Jean CJ:espin e ·pubJi .... 
cadas em 1778, sob o título Histoire d'un voyagie fa ict en la terre du 
Brésil, autrement dite Amerique, aa qual o autor se reporta ao tempo 
em que esteve nas margens da Goanabara. P aulo Gaffarel a viu como 
oeuvre de souvenir. A obra em conjunto parece representar um esforço 

. de memória e gesto de relativa simpati.a pela gente do Brasil. 

Lery, como T 'hevet, preocupado co·m o problema religioso que 
o trouxe ao Brasil, viu o índio sem procurar compreendê .. lo. Em suas 
observações faltam explicações mais pertinentes e algumas vezes sobram 
preconceitos. Certamente o então futuro monge calvinista notou os 
cantos sem .maior interesse, _aproveitando-os apenas par·a ilustrar a 
narrativa. E perdeu oportunidade rara para bem informar sobre musica 
quando aludiu a solenidades que se realizavam de 3 .em 3 ou 4 em 4 
anos. Descreveu a cena, mas da música ouvida - que constava de 
um côro de quinhentas ou seiscentas vozes, o bastante para impressionar 
qualquer um - pouco ficoµ na pauta, pois só conseguiu grafar um 
refrão. E da solenidade poderia tconstar apenas aquele canto, mesmo 
considerado como refrão, mas -faltou o esclarecimento a respeito ou 
a memória o traiu. No entanto, descrevendo a maior cerimônia por 
ele presenciada e acompanhando a evolução da dança. Lery deixou 
informações preciosas: «Unidos uns aos outros, mas de mãos soltas 
e fixas no · lugar, formando roda, curvados para frente e movendo 
apenas a perna e pé direitos, cada qual com a mão direita . na cintura 
e o braço e a mão esquerda pendentes, suspendem um tanto o corpo_ 
e assim cantam e dançam. Como eram numerosos, formavam 3 rodas 
no meio das quais se mantinham 3 ou 4 caraíbas ricamente adornados 
com plumas, cocares, máscaras e braceletes de diversas cores, cada 

{25) ob. c;t. p. 173. 
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qual com um maracá em cada mão. E Jaziam ressoar essas espécies 
de guizos feitos de certos frutos maiores que um ôvo de _avestruz ... » ( 26 ) 
.. ' . 

A cerimônia durou cerca de 2 ·horas, tempo em que os partici,. 
:pantes não «cessavam de dançar e cantar de um modo tão . qa~monioso 
que ninguém diria não conhecessem m.úsica». ( 27 ) 

Na descrição, apesar de r~conhecer a aptidão musical do nativo, 
o civilizado deixou a marc.a àe seus preconceitos: «Além dessas ceri,.. 
mônias, realizadas de 3 em 3 ou · 4 em 4 anos e as vezes até mais, 
e durante as quais .. os Tupinambás praticam essas maçaquices ... » ( 28) 

Em outro ponto da obra acrescentou: «Tanto no momento da partida 
con10 ao levantarem acampamento nos lugares onde 'pousam, surgem 
indivíduos armados de cornetas da grossúra de um oboé e quase 'um 
.pé e meio de ·largura, na extremidade inferior, a que chama in,ybia. 
Esses indivíduos tocam no meio da tropa para lhe dar coràgem e 
excitação. Outros carregam pífanos feitos de ossos dos braços e pernas . 
dos inimigos ·devorados e não cessam tão pou-co de tocar durante 
todo o caminho, incitando o bando guerreiro a matar e devorar os 
adversários contra os quais se atiram ... » ( 29) 

Alguns dados fornecidos por Lery, . segundo ele próp·rio, foram 
.recolhicios des informações de intérpretes normandos há muito resi.
dentes no país. 

Jean Lery não quiz ou não soube - o que parece mais aceitável 
atent•ar para as peculiaridades da música que ouviu. · Nô entanto, 

apesar da ausência da impressão direta, · pot entre a nàrrativa há 
margem para se alcançar um pouco mais além. É o que se verifica na 
descrição dáquele côro de quinhentas ou seiscentas vozes onde ·há 
referência aos <<acordes da imensa multidão» ( 30 ) • Em outro trecho, 
Lery apontou o canto séguido de refrão e este parecendo entoado 
pelos daJ;J..çarinos que se ~moviam em volta de 3 ou 4 indivíduos colocados 
no centro da roda. Esses indivíduos, peJa maneira · por que estavam 
paramentados e pelo fato de empunharem chocalhos globulares e.m 
ambas as mãos, deveriam ser os orjentadores da cerim·ônia e possível,.. 
inente os que puxavam o côro. Embora. exista uma estampa ilustrando 
a descrição, a parte musical ficou naturalmente prejudicada, já que 
não foi indicado se os 3 · ou 4 indivíduos cantavam a mesma linha 
melódica do · côro 0u em altura diferente ou ainda se outro desenho 
musical, formando um todo antifonal. 

· A impre·ssão experimentada por Jean Lery ao ouvir cantqs indígenas 
ficou bem' documentada: começando por achá~los bárbaros, terminou 

(26) Lcry, J .', Histoire d'un 
1941, p. 193. 

voyage .. . trad. Milliet, Liv. Martins, s. Paulo, 

(27) id. ib' p. 193. 
(28) id. ib. p. 196. 
'(29) id. ib. p. 107. 

•. 

(30) id. ib. p. 194. 
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apreciando-os a ponto de dizer «e ainda hoje quando re1embro essa 
· ce11a sinto · palpit•ar o coração e parece-me estar ouvindo». ( 31 ) 

A . dança apontou em círculo, marcada ou pelos guizos presos 
aos tornoz~e)os ou· pelo chocalhar do maracá . 

De instrumentos encontrou, além desses chocalhos, pífanos de 
osso, corriefas·. Esses instrumentos for.am ouvidos em momentos impor,.. 
tantes da vida tribal, inclusive guerra,' parecendo-lhe terem efeito 

. exçitante. O que lhe esçapot• foi a significação das cerimônias e o 
valor atribuído à . música. Isso ficou bem claro quando descreveu a 
imposição de qualidades so.brenatu-rais ao mau·acá, ·ocasião em que 
usou expressões impróprias para um informante imparcial; quando não 
pôde aproveitar aquele acaso que o pôs em contato com a tradição 
de uma tribo, por ignorar sua .importância em observações, desse gênero. 

• . -
1575 Em Desc.rição Geográfica da América Portuguesa, de aut'or 

·desconhecido, Jê,..se na página 209: «Teem, boas vozes mas só sabem 
um som ou toada que todos dizem. A ele cantam e baila·m de roda 
com seu tamboril» . · 

1584 De Fernão Cardim há informações mais precisas e esclareci,.. 
mentos seguros que orientam sobre a prática da .músic-a. Diz ele: · 
«. . . bailam cantando juntamente porque não fazem um·a .cousa sem 
outra e tem tal compasso e ordem que as vezes cem homens, bailando 
e cantando em carreir·a, enfiados uns · atraz dos outros, acabão todos 
juntamente · numa pancada como se estivessem em um lugar. São muito 
estimados entre eles os cantores, tanto hom.ens como mulheres, em 
tanto que se tomão um contrário bom cantor e inventor de trovas, por isso 
dão a vida e ·não no comem nem aos filhos» ( 32 ) . E continua: «. . . tanto 
que começam a beber é um lavarinto ou inferno vê,..Ios e ouví-los, 
porque os que bailão e cantão aturão com grandíssimo .fervor quantos 
dias e noites os vinhos durão». ( 33) · 

·Mar.C:ando o ritmo apoi1tou o mara2'á e o bater de pés. 

Ainda in.formou: «. . . logo ·.de pequeninos os ensinão os pais 
a bailar ·e cantar e os seus bailes não são diferentes de mudanças mas 
é' um continuo bater de pés, estando quedos ou andando em redor 

· e meneando o corpo e . a cabeça e tudo fazem por tal compasso, com 
tanta serenidade ao som de uma · cascavel · ( *) feita ao modo de 
Espanha» { 34) . Observou também ·que «as mulheres bailão jl..tntamente 

. com os homens e :fazem com os braços e o corpo grandes gatimanhas 
e mornos principalmente quando . bailão sós. Guardam · entr,e si ·dife-

( 3,1 ) id' ib . p. 194 . 
(32) · Cardim, F., Tratado ... Ed. Nacional, S. P'aulo, 1939, ·P· 155 . 

(33) id. ib. p. 154. 
( *) Cascavel: esféra ôca de metal com uma bola dentro para produzir som. 

Foi objeto muito utilizado para trocas pelo navegadores portugueses em contato 
com povos recém-descobertos. Esse instrumento corresponde ao chocalho globular 
do indígena, o marçicá das tribos tupís. 

(34) id. ib. p . 154. 
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renças de vozes em sua consonancia e de ordinario as mulheres levão 
os ti pies, contraltos e tenores» . ( 35 ) 

. Sobre a música e dança na festa do pr1s1oneiro que ia ser 
sacrificado diz: «se faz uma formosa e alta fogueira ao redor da qual 

· andão b·ailando homens e mulheres» ( 36) • No terceiro ·dia da mesma 
cerimônia, homens e mulheres dançavam _ novamente, mas dessa vez 
«todos com gaitas de canna e batem todos a um tempo no chão co1n 
um pé ora outro sem discreparem, juntamente e ao mesmo co·mpasso 

· assoprão ·os canudos e não· ha cantar nem falar e como são .n1uitos 
e as cannas umas mais grossas, outras menos, além. de · atroarem as 
matas fazem uma harmonia que parece música do inferno, m-as eles 
aturão nelas como se fossem. as mais suaves do mundo». ( 37 ) 

. Ainda na ceritnônia do sacrifício, Cardim observou que no 
momento de apresen.t'arem a cord·a ao prisioneiro «sae um coro de 
nymphas que trazem um grande alguidar novo pintado e nele as cordas 
enroladas e bem alvas e posto este presente aos pés da captivo, começa 
uma velha, como versada nisto e mestra de coro, a entoar uma cantiga 
que as outras ajudão e cuja letra é conforme a cer.imônia». ( 38 ) 

. Além das gaitas de canr;a, Cardim acusou búzios com os quais 
faziam trombetas . 

1587 ·Desta data, aproximadamente, são as informações de Gabriel 
Soares de Souza, senhor de engenho e vereador da Câmara, que 
viveu 17 anos n.a Bahia. Cuidadosa e inteligentemente foi anotando 
as tribos, o que hoje em dia tem gran·de valia. 

Entre os Tupinambá notou que se tinham na conta de grandes 
músicos e «a seu modo», como ·disse, «cantam com sofrível tom e' 
os músicos fazem mote de improviso e suas voltas que acabam no 
consoante do mote; u~ só diz a cantiga e os outros respondem com 
ó fim do n1ote, os quais cantam e bailam juntamente em un1a roda 
eni a qual um tange uns tambores em que não dobram as pancadas; 

• outros trazem um maracá na mão que é uma cab·aça com pedrinhas 
dentro com seu cabo, por onde pegam e nos seus ·bailes não fazem 
mais mudanças, nem mais continências que bater no chão com um · 
pé só ao som do tamboril e ·assim andam todos . juntos à roda, e 
assin1 . entrt;lm pelas casas uns ·dos outros, onde tem prestes vinhos 
com que os convidam; e as vezes andam um par de moças cantando 
entre elles, entre as quais ha também umas grandes músicas e por 
iss9 mui estimadas» . ( 39 ) 

Da mesma tribo citou o tambor, as trombteas, buzinas usaoas 
em guerra e acusou ? bastão de ritmo:. «Costumam estes índios ' nos 

: 

(35) id. ib. p. 162. 1 • 

(36) id. ib. p. 162. 
(37) id. ib. p . 162. . ' 

(38) id. ib. p. 163. 
(39) Soares de Souza, G., Tr:atado ... Tip. João ·I. da Silva, Rio, 1879, 

p. 29-t. 
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seus cantares tangerem .com um canudo de cana de sete palmos de 
comprimento e tão grosso que cabe um braço por grosso que seja, 
o qual canudo é abe~to pela banda de ·cima e quando tangem . vão 
tocando com o fundo do canudo no chão e toa tanto conio os seus 
tambores ·d·a maneira que os eles tangem». ( 40 ) 

Dos T upinaê, Soares de So.uza disse serem «músicos de natureza 
e grandes cantores de .chacota qu·asi pelo modo dos Tupinambás». ( ·11 ) 

Entre os Amoipira encontrou buzinas ·feitas ou de «búsios grandes · 
furados ou de cana de perna de alim•arias que matam, a qual lavram 
e engastam em um pau» ( 42 ). E stas buzinas foram vistas na sinalização 
de barcos e nas lutas de guerra e os maracás us·ados tanto na marcação 
das danças como nas cerimônias fúnebres. No ritual do sacrifício do 
prisioneiro constatou a utilização de instrumentos· ·de percussão e sopro, 
assim como do canto e danças em co·njunto. Ainda em· relação aos 
Amoipira, observou tambores feitos de «um pau que cavam por dentro 
com fogo tanto· . até que ficam · mui delgados, os quais toam muíto 
bem» ( 43') .• 

Nota ~nteressante é a que se refere ao canto dos Tapuias que, 
segundo o observador, rião pronunciavam nada «por ser tudo gargari ... 
teado, .mas a seu modo; são entoados e prezam-se de grandes músicos 
e que a · outra gente folga muito ~m ouvir cantar» ( 44) • 

Nas informações de Gabriel S9ares de. Souza não há especi fi~ 
cação do material utilizado na confecção de alguns instrumentos, 
como as buzinas , e o tamboril. 

Na guerra ainda notou que «os roncadores leva ( vam) tamboril, 
outros leva ( vam) buzinas que iam tangendo pelo caminho e com 
isso faziam grande estrondo quando chegavam à vista dos contrários». 

A propósito do sacrifício ainda acrescentou: «d'onde o vem 
acompanhando com grandes cantares e tangeres de seus búsios, gai~as· 
e tambores, chamando-lhes bemaventurados» ( 45) • • 

. · Da cerimô~ia do luto são as informações que seguem : «Costumam 
os índios quando lhes morrem as mulheres deixarem crescer o cabello ... 
e quando se querem tosquiar se tornam a tingir de preto à véspera 
da festa dos vinhos, que fazem a seu modo, cantando todas as noites, 
para qual se ajunta muita gente para estes cantares e o viúvo tosquia .... se 
à véspera, à tarde e ao outro dia ha grande revoltas de cantar e 
bailar e b·eber muito» ( 46) . 

(40) id. ib . p . 312 . 
• 

(41) id. ib . p. 164. 
(42) id·. ib. p . 314 . 
(43) id. ib. p . 314. 
(44) id. ib. p. 317. 
(45) id. ib. p. 305. 

(46) id. ib . p. 308. 
• 
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1647 Em Gaspar Bar!eu há informações sobre manifestações· próprias 
aos Tapuias, da Província de Pernambuco, nas quais a música tinha 

· papel importante. 

Por ocasião de noivado 
e dança «ficando as moças 
o pedido de casamento. 

a cena era simples: começavam um canto 
atrás dos namorados» e nisso constituía 

• 

Nas vésperas de uma caça·da, realizavam uma cerimônia, havendo 
comedoria farta feita na brasa e sobre isso Bar leu deixou uma nota: 
«Rematam os . ban.1uetes .com cantos e danças; se os executaram com 
o semblante alegre consideram isto presságio de uma caçada feliz, 
se, porém, o fizeram com a fisionomia mais triste, é sinal de uma 
caçada infeliz» ( 47) • · 

Entre esses . T apuias não era «usada a circuncisão, mas a incisão 
dos infantes, a qual pratica(vam) com solenidade. Fica(vam) de pé 
numa longa fila os feiticeiros, cantando e saltando à maneira dos 
sacerdotes sálios» ( 48 ) . 

Confirmando a observação de Hans Staden, os Tapuias também 
reservavam ao chocalho globul·ar um lugar impo.rtante em sua cultura . . 
É o que se depreende da informação de Barleu: «No meio da barraca 
real, está suspenso uma cabaça ou caixa sagrada, da qual não é 
permitido ninguém se aproximar sem licença do rei. Nela estão con~ 
tidas pedras que não se veem senão ·com reverencia, chamada Celruterah, · 
e fruto denominado Titseheyauh, q·ue se estimam mais que ouro~ Creio 
que neles existe alguma coisa santa e profética». ( 49 ) 

Na época os Tapuia:s não semeavam, nem plantavam. sem o auxílio 
e consagração de seus sacerdotes . «Feita a semeadura e a plantação, 
o rei convoca publicamente os advinhos e o povo. Eles se pintam de 
f ormosíssiinas cores e se enfeitam com as penas mais elegantes . O 
rei cinge uma coroa ·~lerdejante. Assim se sentam · juntos naquela 
pompa, sec·am ao fogo frutos de árvores, trituram~nos depois de secos 
e misturam~nos, depois de moídos, na água, a qual bebem até vomitá~la. 
Em seguida levantam~se os sacerdotes, uns após outros, cantarolando 
e erguendo para o céu flautas de cana. Permanecem com o corpo 
em tal imobilidade como se estivessem enlevados com a contemplação 
de alguma visão celeste manifestada no ar» ( 50 ) • 

Com referência à enchente do ano de 1641, foi notado que os 
advinhas foram consultados e as consultas foram iniciadas com bebidas, 
cantos e danças. 

Adoravam a Ursa M aior e a seu aparecimento «alvoroçavam~se 
de àlegria e dirigiam~lhe cantos e danças». · 

.. 

( 47) Barleu, G., O Br:asil holandês. . . Trad. C. Brandão, Serv . Gráf. Mi~ 
nistério da Educação e Cultura; 1940, p. 262 . 

( 48) id . ib . p . 263 . 

( 49) id. ib. p . . 264 . 

( 50) id . ib. p . 265 . 
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. . 
Nas notas sobre . hábitos dos Tapuias, embora breves, encontram-se 

dados relativos· a cerimônias que certamente deviam estar vinculadas 
à vida tribal. Infelizmente, não ficou qualquer esclarecimento, mas 
apenas a · info~mação: «Anualmente durante o estio, Teúnem,..,se em 
bandos e exer·cícios distintos para bailes, concursos de lanças e outros 
jogo.s consagrados ao setentrião . . Dura a festa 3 dias» ( 51

). 

Tomando conhecimento que «aos amigos acolh (iam). ·com alegria 
e depois com choro», depara-se com a saudação lactimosé;l já mencio
nada pelos cronistas quinhentistas, vendo-se então que o costume não 
era e)rclusivo das tribos tupís. 

No século XVIII, fora do campo religioso, o interesse p·elo índio 
din1inuiu bastante. As. inform.ações ·se · tornaram 'bem escassas, desta: 
can·do,..,se entretanto as devidas a.os missionários espalhados numa grande 
área. - ' . 

Por essa época o trato COlll o silvícola já era forçado, pois a situação 
criãda pela própria catequese, colocando o índio ou corno um tutelado 
sem direitos ou obrigando-o, numa atitude defensiva, ª ' se internar mais 
na floresta, . foi diminuindo se1npre m.ais o conta to iniciado no século 

· X\TI. Daí ·a observação ser cada vez mais difícil, pois ·a aproximaç~o 
se não era de todo perigosa, pelo menos indesejável por parte do . , , 
incugena. 

· t 767 O jesuita João Daniel dejxou alguma sobservações e impressões 
sobre práticas . musicais do índio: 

. «São .. muito amigos de festas, dahças e baÜes; e teem para isso 
suas gaitas ·e tambores, pois aínda que não teem ferro, lá tem hapilidade 
de fabricarem as gaitas de. algumas cannas ou cipós ôcos ou que facil-
1nente Jargão o amago; . e os tambores de paos ôcos ou se é necessário 
os ajustam com fogo. Uma de suas gaitas muito usâdas é uma flauta a 
que podemos chamar de pau que ronca, com três buracos, dois na 
pafte superior e um na inferior; e ordinariamente o mesmo que toca 
t>ate com a outra mão no tamboril. E não ha duvida que· alguns o 
fazem com perfeição e com suave e doce melodia, ajustando as pancadas 
do tamboril ao so1n da flauta, baílando juntamente compassados de 
modo que poderiam competir com os mais destros gallegos e "finos 
gaiteiros . 1\Jem é necessario que alguem os ajude porque o mesmo cóm 
a mão esquerda -.e d_ed-os sustenta, t<:>ca e florea na g·aita; debaixo do 
braço .pendendo o .tamboril e com a mão direita o vai batendo e tocan·do .. 
Outras das suas gaitas mais affamadas são de taboca, .certo genero de 
cannas tão gi:andes e grossa·s que dellas se faze1n optimas escadas de· 
50, 60 e mais 'palmos· de comprimento, como em seu logar direi. São 
estàs flautas· compridas de 5 o·u 6 palmos e tão grossas que podem 
servir de boas trancas aos mariola's. Chamão.:..nas Toré e os flauteiros 
para : poderem animar tais alnranjarras são grandes beberrões; m~s 
ordinariamente só as tocão nas suas beberroriias . . . » ( 52 ) 

(51) id . ib. p. 266. 
( 52) Daniel, . J. , Tesouro 

Janeiro, Vol. II. 1840, p. 345 . 
. . . .. in <«Rev. Inst . Hist. Geográ~ico_ do 1Rio de 
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Sempre minucioso em suas descrições, João Daniel aborda ·as festas 
e as danças: 

«A primeira (festa) é dos seus tambores e gaitas, porque alem de 
flauta acompanhada de tamboril, que j á dissemos, tem muitos outros 
tambores mais, que sahem nas suas festas; e é tão nobre o oficio de os 
tocar, que só os mais velhos e os gravachões os tocão, o que fazem 
assentados com ambas as mãos em logar de vaquetas, e em quanto 
elles tocão e ba tucão, não tocão ou soão as flautas porque isso é só 
para o tamborileiro e quando os mais se assentão à roda então sahe 
elle a fazer o seu papel como já dissen1os . . .. 

A s flautas que chamão de Toré, que reservão para este Jogar, e 
são, como dissemos, de 4 e 5 p·almos de comprimento e grossura de 
um braço, feitas de canna . taboca; ordinariamente são acompanhadas 
a duo ou terno, sem tambor, e os gaiteiros os tocão abraçados uns com 
os outros, porque com uma mão segurão a flauta inclinada para a 
terra e com a outra mão lançada ao pescoço do companheiro se ·une a 
elle para ambos ou todos tres se regularem um pouco no meio da assem ... 
bleia, já abaixando e já alevantando o corpo e ao mesmo tempo dando 
suas compassadas patadas, e mudando os braços quando virão. E 
neste exercício consiste toda a dança acompanhada ou compassada das 
flautas, as quaes, posto que não teem buracos como as ordinarias, lá 
teem sua especial industria. E posto que ao perto e ao pé não sejam 
tão suaves, em proporcionada distância parece boazes com o som muito 
suave e agradável e ainda de pé não é dispiciente, especialmente sendo 
acompanhadas das castanholas e guizos nos pés, e como são tão grandes 
soam ao longe, e quanto mais longe mais suaves . A dança mais 
ordinaria é fazerem u1na roda bastantemente larga, em que entram todos, 
menos os velhos e os meninos; feita assim a roda se vão virando uns 
para os outros, já para ·um lado e já para outro lado, dando ao mesmo 
passo patadas, e acompanhadas com gritos, 1n·as tudo ao compasso que 
dá o guia da dança., e nestas voltas, viravoltas e revoltas, vão sempre 
dando um passo para diante; algumas vezes trazem nos pés seus guizos 
e nas mãos uns pauzinhos, que compassadamente vão dando uns nos 
outros à maneira da dança do cajado; mas tudo regulado sobre os 
pauzinhos . É esta a su·a mais universal dança, mais ou menos» ( 53 ) . 

1775 Em carta desse ano, o alferes José Pinto da Fonseca fez refe
rência aos Ja vajé, dizendo que tocavam «suas desagradáveis businas 
acompanhadas de insof ríveis gritos» ( 5·

1
). Esta observação se prendeu 

a um encontro amistoso entre Karajá e /avajé. Antes já notara que a 
nação / avajé era muito amiga de música. 

1795 Em suas notas, Francisco Rodrigo do Prado se mostrou contradi
tório, pois se uma vez disse que os índios Guaikuru «nenhum uso 
fazem do canto» ( ;;s ) , por outra vez informou que «os cirurgiões usam 

(53) id. ib. p. 359. 
( 54) Pinto da Fonseca, J., Carta . . . in «Rev. lnst, Hi.s.t. Geográfico do 

Rio de Janeiro, Vol. VIII, 1847, p . 385. 
( 55) Prado, F. R., Jndios Cavalleiros . . . in «Rev . Hist. Geográfico do 

Rio de Janeiro, Vol. I, 1839, p. 29. 
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de varios enganos, pegam de u1na cabaça com bastante pedrinhas 
dentro, começam a s·acudir e a cantar, noites inteiras, com voz desa .... 
brida» ( 56 ). Nos funerais constatou mulheres chorando e cantando 
em voz lúgubre e na gtÍerra, durante o ataque, tocarem alg·un1as vêzes 
uma grande buzina. 

Nos meados do século XVIII, após dois séculos contados de cate .... 
quese sistemática, desenvolvida por várias ordens religiosas, ainda eram 
necessárias leis que viessem proteger o índio. A lei de 7 /7 / 1755 
isentou «de toda a infamia os índios naturais da terra e seus descen ... 
dentes». Com isso fêz .... se urgente a reforma dos E statutos p·articulares 
da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência do Grão Pará, resol .... 
vendo então a congregação que «toq.o indio e seus descendentes, que não 
tivessem mescla de preto e se tratar à lei d·e branco, possa ser admitido 
na Ordem» . .. 

Essas modifiéações a inda eram decorrentes das determinações do 
Governo da Metrópole, que, em 1756, exigia o c·umprim·ento da Bula 
Pontíficia de 20,/ 12/ 1741, pela qual foram de~larados livres os índios 
do Brasil e condenados às penas de excomunhão latae senbentiae todo 
aquele que praticasse, defendesse, ensinasse ou pregasse o contrário. 

J 803 Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, visitando os índios Para,.. 
viana, do Rio Branco, anotou pormenores de uma cerimônia fúnebre 
durante a qual um indivíduo, dos mais ·credenciados, fazia a oração 
fúnebre, enaltecendo os fei tos do extinto num canto lúgubre, «muito 
desentoado», ao qual «os assistentes correspondiam na mes1na desen
'toação» ( n7 ) .' Sobre a mesma cerimônia esclareceu: «findo os oitos 
dias, se soleniza uma festa dansando .... se sobre a sepultura e. derramando 
sobre ela grandes porções de suas bebidas. P egam dos móveis de uso 
do defunto, dansam com eles depois queimam» . ( 58 ) 

. Segundo o informante, suas festa s consistiam em competições 
aparatosas ao som da flauta e de taruborzinho, quando se moviam em 
círculo. Êsses movimentos eram acon1panhados «com cantigas a seu 
modo». Ribeiro de Sampaio citou un1a cantiga báquica . 

Além d·a flauta e do tamborzinho, Ribeiro de Sampaio mencionou 
as gaitas das quais tiravam diversos sons, principalmente «de umas, 
como as do caçador, suprem igualmente as palavras quando estão a 
maior distância» . 

1815/17 N as notas de .Maximilic~no, Príncipe de Wied ·Neuwied, 
encontram .... se tanto a observação direta como a impressão pessoal. 

A música dos Botocudos pareceu .... lhe desagradável e assim se 
expressou: «nos homens o canto se assemelha a um rui do desarticulado, 
que oscila invariavelmente entre três. ou quati;o notas, ora subindo, ora 
descendo, e parece provir do mais fundo do peito. A s mulheres cantam 
muito baixo e de 1nodo menos desagradável, mas também não vão ·além 

(56) Id . ib. p. 30. 
( 57' e 58 ) Sampaio, F. X . Ri be iro de - Relação Geográfica 

Instituto H ist . Geog . Rio de Janeiro, Vol. XIII. 1850, p. 255 . 
1n «Rev. 
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cie umas poucas notas, incessantemente repetidas. Consta · que figuran1 
no canto palavras referentes à guerra ou à caça, o fato é que tudo 
pareceu-me um simples vozear sen1 palavras» ( :rn ) . 

Sobre instrumentos apontou a buzina de cauda de tatu canastra, 
instrumento que servia à comunicação entre as populações da floresta. 
No chocalho globular nenhuma particularidade interess·ante chegou a 
notar. 

O Príncipe de Wied fez referência ao canto do «capitão» J~parack, 
cuja finalidade era incitar os homens à guerra. , 

Em relação aos Camacã, informou: «Quando fazem uma boa caçada 
ou têm outra ocasião qualquer de se divertir, não deixam de celebrar 
uma festa com dança e canto» . (<10 ) 

A dança foi descrita como executada por «quatro homens, um pouco 
inclinados para diante, avançam e, com passadas medidas, dispõem-se 
em círculo, conservando-se uns por detras dos outros; todos cantam 
com pouca 1nodulação Hoi! hê ! hê!, enquanto um deles acompanha esta 
toada com o ruido do instrumento, as mulheres, nesse momento, se 
metem na dança e ficam duas a duas, com a mão esquerda nas costas 
uma das outras. Depois os homens e as mulheres, alternadamente, 
fazem voltas sem parar, ao som dessa encantadora música, em torno do 
v·aso que contem a desejada bebida. Dançam assim, sob o rigor do sol, 
na estação mais quente do ano, com o suor a escorrer-lhes ao longo de 
todo o corpo. As mulheres acompanham o canto com sons a meia 
voz, sem nenhuma especie de modulação» ( 61 ) . 

1818/ 23 Spix e Martius, percorrendo o território brasileiro, colheram 
dados e deixar'am impressões sobre as culturas indígenas, que foram 
encontrando : Mura, Jurumana, M ararni, Tikuna, Juri, Miranha e grupos 
do Rio Negro. 

Embora os cientistas tenham recolhido alguns números musicais e 
descrito, até com minúcias, danças e cerimônias, as impressões sobre 
o índio e seu comportamento não são das mais lisonjeiras. 

Com referência aos Carauit, deixaram várias informações de uma 
só vez: 

«Fez um a chan:iada para a dança tocando o boré, grande trombeta 
de caniço, de som rouco, seguiu-se-lhe ·outro dando urros monótonos 
que afinai toda a horda repetiu num uníssono de apavorar e que reper
cutiu nas ruas da pequena cidade silenciosa, pondo fora de suas tocas 
sitas nos telhados circunvisinhos a uma porção de morcegos. Os pulos 
e giros desse bando desencadeado e a terrível celeuma acompanhada do 
estrépito de seus m·aracás, tudo isso poderia figurar como uma . cena 
do inferno» . ( G2 ) 

(59) Wicd :Neuwied, M., Viagem ao Brasil, Comp. Ed. Nacional, S. Paulo, 
1940' p . 308 . 

( 60) Id . ib. p . 435. 
(61) ld . ib. p . 436 . 
( 62) Spix e 'Martius, Viagem pelo Brasil, 2'l ed. - ln1p. N acional, 2° vol. 

1938, p. 461. 
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Sobre a personalidade de chefe dos grupos jê, do Maranhão, 
observaram: 

«Ü mais inteligente e corajoso destaca,.,se como chefe, co1nanda pelos 
sons de seu boré e tem o direito de vida e morte». ( 63

) 

«As suas festas começan1 geralmente ao por do sol e duram à luz 
das estrêlas até amanhecer o dia. São celebradas no tempo da colheita 
dos frutos e por ocasião dos casamentos». ( 64 ) 

Dos Mura, n·a época localizados nas margens · dos rios Solimões, 
Negro e Amazonas, são as notas referentes a instrumentos, comunicação 
e dança. 

«A aproximação do inimigo é assinalada pelo turé, instrumento de 
sons roufenhos, que eles fabricam com um gomo de taquara em cujo 
nó furado prendem um pedacinho de ba1nbu, a modo de lingueta, de 
sorte que o todo representa a n1ais to~ca imitação de uma garganta. 
Aos sons desse instrumento eles cadencia1n as suas dansas selva,., 

( ü5 ) gens ... » 

No Rio Negro, Spix e l\tlartius presenciaram uma dança, chamada 
«do peixe», cuja linha musical estamparam no Suplemento da 1 ~ edição 
de R eisen in Brasilien. 

«Üs indios Jormam un1 círculo em torno de um deles, que figura 
o peixe e o coro pergunta· que espécie de peixe ele é, ao que responde 
esse homem: sou um peixe de fato. Ao passo que os circunstantes 
cantarolam todos os nomes de peixes em monótona toada e ameaçam 
o prisioneiro de entorpecê,.,Jo com o timbó ou lançar,.,Ihe a tarrafa, ele 
procura escapulir do círculo e se o consegue, vai para o meio aquele 
cujo descuido permitiu a fuga» ( 66 ) 

Na dança dos Mura notaram que: «Logo que a lua nasceu, eles 
se dispuzeram a dansar no páteo. Formaram de mãos dadas um grande 
círculo tendo de um lado as mulheres e as crianças e do outro os 
hon:iens. Quando o principal, o tuxáua. . . . . deu o sinal, todo o 
círculo se !UOVimentou sapateando em furtapasso, ora para a direita, ora 
para a esquerda, ao som do turé e de u1na melopéia uníssona, que os 
homens e as mulheres berravam, ora alternada, ora em conjuntp» ( 67 ) 

De uma cerimônia fúnebre dos f umana anotaram: «Por cima da 
sepultura colocam, por erttre dansas e uivos, a roupa do defunto e novos 
frutos~ ( 68 ) 

Spix e Martius observaram que as festas dos Marauá, do rio lçá, 
eram celebradas na lua nova e que os Pacê possuíam flautas de caniço 

, . 
e mascaras . 

(63) id. ib. p. 464. 
(64) . id. ib. p. 465. 
(65) id. ib. p. 183. 
(66) id . ib. p. 220. 
(67) id. ib. p. 222. 
(68) id. ib. p. 282. 
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Com referência aos Tikuna tiver'am a impressão que sua música era 
atordoad9ra. 

P ara convocar os vizinhos para uma reunião festiva usara1n na 
O<Zasião a buzina de bambu grosso. Na mesma tribo ainda assinalaram 
cerimônias para festejar o furo da orelha e a puberdade das meninas. 

A respeito ·do Turí,_ além de terem presenciado a música de flauta 
de b·ambu acompanhando as danç~s, Spix e Martius anotaram: «Amarra
ram aos joelhos uns choca-lhos feitos com a fava do «chRoéu-de,...Napo
leão» . . . .. O mestre das dansas trazia à cabeça um a lto ~ili11cl ro de 
embaúba guarnecido ·de tufos de pen·as e na mão esquerda idêntico 
cilindro, pintado, mas esse era de três ·a quatro pés de comprimento. 
do 'mesmo pau leve, com que eles batiam no chão para marcar o com
passo» { 69 ) 

Spix e M artius relacionaram os instrumentos de J uruparí das tribos 
Tukana e Banlwá: 

Tarina (o ronco do trovão), maçarico, uirapuru, atara, dopeio, 
entre os índios Tukana: uari (onde tocam e falam ) , dapa, mamangá, 
suaçu, jacamitn, nacari, tucano, nzan e ainda o surubi e o mamarê. 

Na ocasião os instrumentos eram Çfu·ardados precisamente ou · no 
centro da floresta ou . no fundo dos rios em lugares completamente 
ignorados pelas mulheres, que, se os olhassem, estariam irremediavel
mente condenadas à morte. 

Na énoca em aue os cientistas estiveram entre os índ~os Juri. o 
berimbáu fora intro'duzido na tribo, 'tanto que o tubi.'X'aba Miguel iá o 
executava, segundo os observadores, «com gr~nde virtuosidade» ( 70

) 

O s pesquisadores tivera1n ocasião de assistir ·uma dança que 
classific·aram de nacional, na qual «cada um tinha ( homens ) nas mãos 
duas gaitas de bambu, e marcava com elas a cadencia com duas notas. 
Os outros respondiam éntão com assobios estridentes. A s· filas de 
dansadores, ocupando todo o tancho, bamboleavam-se de uma· extremi
'dade à outra, com dois passos lonqos, compassados, e um terceiro curto. 
De quando en1 quando eles se dividian1 em duas filas virando as cabeças 
'de uma fila pata outra. Cumpritnentavaffi,...se profundamente, em segui
da tomavam a do meio para mão e assim forrnav<tm ambas as filas uma 
cruz. Finalmente estendiam-se de novo numa fila ·· só, avançavam de 
joelhos, de quando e.m quando, inclinando--se em profunda reverencia, 
e cançados de todo, concluíam a dansa soltando um grito descompas ... 
sado. Quando escureceu completamente as mulheres tan1bem se asso
ciaram aos. ·dansadores, que · então executaram a própria d·ansa nacional 
dos ]uris. Os homens estavam em duas filas, um atrás do outro; os 
detraz colocavam as mãos sobre os ombros do da frente; uma terceira 
fila, perto dos homens, formavam as mulheres. A fila revolvia--se com 
passadas rapidas, ora em circulo, ora em diversas direções. Em vez 

( 69) id . ib . p ' 328' 

( 70) id. ib. 1'' 328 .. 
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das gaitas, soava agora o canto dos dansadores, em unissono, que as 
vozes esganiçadas das mulheres tornavam uma terrivel guincharia . . 
Musica melhor, que não a das suas gaitas e membis, não parecia fazer ... 
lhes a mínima impresso, observação que fiz em todos os indios» . ( 71 ) 

Ainda dando a impressão causada pelo canto indígena, Spix é 
Martius continuam: «A cantiga soava agora não mais no simples ronco 
dos homens, porquanto os sopranos, guinch·ando a melodia, se juntavam 
ao abominavel berreiro. » ( 72) 

• 
1842 Nêsse ano o Conde Francis de Castelnau empreendeu uma 
expedição às regiões centrais da America do Sul, tendo avistado várias 
tribos e permanecido em contato com algumas, embora por tempo muito 
breve. Daí ter observado que a língua dos Xambioá (grupo Karajá) 
era «arrastada e fanhosa, muito mais desagradável ao ouvido do que 
a dos X avantes» . ( 73) 

Nessa ocasião teve oportunidade de assistir uma dança da qual 
participaram .guerreiros e assim a descreveu: «Üs dançadores podiam 
ser em número de quarenta; formavam dupla fila e tinha c·ada qual na 
mão um arco e um punhado de flechas, que erguia.m acima das cabeças 
com graciosos movimentos. O canto a princípio era lento e acompa
nhado de leve balanceado do corpo e dos joelhos; depois os índios 
davam subitamente um grande brado guerreiro, partindo todos em 
trote com o corpo inclinado oara frente. O canto adquiria então ·anda
mento mais rápido e tonalidade mais sonora; mas 'depois de ter dado 
uns vinte passos, estacionavam repentinamente os guerreiros, repetindo 
o grito e b·atendo com força o pé no chão. Ao . grito sucedia um · 
momento de silêncio, em seguida ao qual o canto recomeçava em surda 
toada e as filas de dançadores davam meia volta, recomeçando o trote 
para estacionar de novo. A manobra continuava assim até que um gesto 
mais forte veiu anunciar o fim da cerimônia. LT m dos chefes ergueu 
então um remo acima da cabeça , depois do que todos os guerreiros se 
arranjarall! em círculo à volta, çtirando com rapidez e suspendendo no 
alto ·as lanças, as flechas e as bordunas . Isso durou até que o chefe 
índio, vencido pelo cansaço, deixasse cair o remo. Seguiu.-se a esta 
uma terceira dança, que pareceu destinada a celebrar algum aconteci.-. 
mento histórico». ( 74

) 

De um grupo do Araguaia, o qual não especificou, Castelnau fez 
longa descrição de uma cerimônia, da qual infelizmente não alcançou a 
significação: 

« ... vimo-los reunidos à volta de um orador, que depois de tirar so·m 
agudo com uma espécie de busina, falou-lhe com voz alta e em tom de 
recitativo. 

(71 ) 

(72) 

(73) 
Nacional, 

(74) 

ob. 1:::it. ,3(' Vol. p . 328 - nota dos autores . 

ob . cit., 39 Vol. p . 358. 

Castelnau. ,p., E;'(pedição 
S . Paulo, 1949, 29 Vol. p. 

id . ib. p . 31 7 . 

.. . . . trad. O . M. Oliveira Pinto. Comp . 
313. 
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Como a lua princ1p1asse então a iluminar a cena, as dansas assu
miram aspectos diferentes. dispondo-se em filá Jonga, uma parte dos 
guerreiros . . . . A dança era d.as inai~ rnonótonas, consistindo em 
movimentos bruscos, durante os · quais jogavam para frente sucessiva
mente ·uma ou outr'a perna. Ao som de um canto lúgubre batiam a 
cada momento com as ar1nas no chão. Frente a eles vieram alinhar-se 
as mulheres também numa fila única, <"On1 a diferença de não trazerem 
no corpo nenh uma pintura. Inclinavam-se ligeiramente par-a 'diante, 
conservando os joelhos sempre unidos e movendo os braços em cadência, 
ora para diante, ora para traz, àe n1o<lo a levar as mãos unia junta à 
outra. En.tre os dois grupos acendeu-se uma grande fogueira sobre a 
aual saltava, de quando e1n quando, u1n persona9em inteiramente pintado 
'de vermelho e te11do nas lnãos uma cabaç::i. cheia de seixos:. Corria 
rapidamente em frente às mulheres, detendo-se por vezes diante de 
alÇJumas delas .. en1 cambalhotas extravagantes e a çritando freneticamente 
o instrumento musical. Outras vezes, pondo o joelho no chão, inclina-
va-se subitamente p'ara traz, exibindo em tudo isso fo rça e açiilidade 
notáveis. E stas cenas prolonqaram-se por várié\s horas. Quando .uma 
das mulheres era derreada pelo cansa~o u1na outra tomav·a o seu luoar. 
mas os homens continuavam ·a noite toda a sua dança monótona. » ( 75 ) 

Uma outr'a manifestação aind3 foi presenciada por Castelnau: 

«Uma longa fileira de homens e mulheres marchava diante da fo
gueira entre os dançadores; cada qual segurava a ponta de um·a red_e 
com uma criancinha a gritar, oferenda que o pai e a mãe. acabavam de 
fazer ao astro 'da noite. Chegando à extremidade ·da fila, ca•da par 
balançava a rede ao som de cantos que todos repetiam unissonamente 
e que pela toada monótona, pareciam formados somente de duas ou 
três palavras continuadamente repetidas. P ouco depois ouviu--se a- voz 
aguda de uma velha horrorosa semelhante a um esqueleto e que, com 
os braços levantados: fez várias voltas em torno da assembléia, desapa
recendo depois em silêncio. Enauanto isso o homem de n1ovimentos 
elétricos, cabriolava ainda ma.is furiosamente, detendo-se somente · um 
instante ao passar pela fila das mulheres. Parecia pender o corpo do 
lado delas e descrever com o corpo ondulações semelhante$ à de uma 
minh.~ca, que se retorce sobre si mesma. Sacudia violentamente a 
cabeça como se quisesse transmitir a elas o fogo 'de que se sentia 
possuído, depois, endireitando-se num movimento brusco, 'd·ava uma 
carreira. Durante todo esse tempo ouvia-:se no a ldeiamento a voz 
retumbante do orador, que repetia sem descansar um . nome barroco. 
Depois esse person'aç:Jem aproximava--se com lentidão trazendo, sobre as 
as costas uma soberba faixa de penas vermelhas e debaixo do braço 
um machado de pedta. Atrás dele uma mulher com o filho peq·u!eno 
amarrado à cintur'a e protegida contra o frio da noite por 'uma esteira. 
A passos medidos, passeou o par durante alguns instantes, indo--se depois 
sem proferir palavra. Neste mo.n1ento toda a assembléia fez coro com 
o orador, cantando o mesmo nome barroco e repetindo-o interminavel-

(75) id. ib. p. 349 . .. 
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mente em lugar do que até então vinha ca11tando, o que era para nós 
não menos ininteligível» ( 76 ) 

Com relação aos Apinajé, consta tou que suas danças religiosas 
apresentavam «singular semelhança com as que Correal ( *) e Levy ( *) 
observaram entre os selvagens da Costa oriental do Brasil no tempo em 
que os franceses estiveram estabelecidos em Villegaignon» . A descrição 
de Levy - continua - - é partiçularmente de notável exatidão; nos dois 
pontos as notas do canto são idênticas» ( 7·7 ) • . 

Bem interessante foi o que surpreendou entre os Guató: «Dois 
deles traziam guitarras de sua própria fabricação e copiadas provavel.
mente dos civilizados. Os sons que produziam com este instrumento 
não er'am mais desagradáveis do que o que conseguem os brasileiros 
com a s suas» ·( 78 ) • · 

1844 Em sua Me1nória sobre usos, costumes e linguage:n· dos Apiacás, 
de Mato Grosso, o Cônego José da Silva Guimarães oferece dados 
curiosos, os quais, entretanto, não coincidem com quase a totalidade das 
observações publicadas antes e depois de 1844. 

r 

Ouviu música de índio, achou~a desagradáveJ, como disse: «Assim 
preparados, marchando ao som de trombetas de que sacam alguns sons 
sem nenhuma harmonia» ( 79

) 

Em su·as notas há preocupação de esclarecer bein, chegando· até a 
minúcias quando informou: «Ao som das trombetas, bailam, ficando as 
mulheres por baixo e encostadas aos peitos dos homens e com passos 
interpolados andam a roda, em um determinado tempo à direita e em 
outro· à esquerda, até que as trombetas fazem uma cadencia final. 
Cantam depois das danças e o seu canto, de uma toada desagradavel, 
rola ordinariamente sobre amores ou sobre empresas guerreiras» (80. ) • 

O Cônego Silva Guimarães tra tou dessas demonstrações como 
realizad·as durante festas. 

·Não há dúvida que nessas notas há ·ponto~ interessantes, 1nas que 
deixam interrogações: 

a) a dança apenas ao som de instrumentos; 
b) o canto ento·ado após a dança; 
e ) o canto versando sôbre amores . 

~ . 

Como em toda pesquisa foi encontrado o canto vinculado à dança 
e a informação do Cônego Silva Guimarães o indica j á separado, estra.
nha-se o fato , mas ninguém poderá pôr er.i dúvida, nem mesmo tem o 

( 76) id . ib. p. 350. 

( * ) F ranc:sc:.:i Carreai . Levy certarnentc C: Lery. 

( 77 ) id . ib . p. 352. 

( 78 ) id. ib . p. 330. 

( 79) Guimarães. J . S .. M emória sobre usos 
do Rio de Janeiro, Vol. VI, 1844, p. 299. 

( 80) ici. ib. p. 300 1 

, 

.. . in «Rev . Inst , Hist . Geográfico 
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. direito de fazê-lo, pois não há meios para ·confrontos e conclusões. 
Além disso desconhece-se quais seriam os padrões vigentes entre os 
ApiacéÍ n·aquela época. 

A observaç2o apon'ta a dissociação dos elementos geralmente reu
niàos na n1us1ca primária. Isso poderia já ter acontecido naquele mo
mento ao Apiacá e apresentando-se como uma de suas características. 

Também a dança apenas ao som da trombeta aparece como coisa 
nova e ainda mais o canto que «rola sobre amores». 

. Em toda a substanciosa documentação que abrange o canto desde 
o século XVI não se encontram referências a esse respeito. 

J 852 FrP:i Rafael Tuqgia. ao executar os mapas referentes aos índios 
X erente, Xavante e Xaraó, teve oportunidade de observar certas parti
cularidades de suas culturas. 

E1n relação aos X erente e Xavante deixou al9umas in1pressões: 
«A religião para eles é um nome desconhecido, porém crêem em uma 
vida futura , semelhante aos antigos. Elysios; por isso guarda1n ·Um culto 
especial para com seus defuntos. isto é, uma lembrança melancólica 
acompanhada por muitos dias de pranto, munindo as sepulturas com 
comestíveis e ins trumentos de que se serviam quando vivos. Conser
vam a lqumas suoerstições. como de chamarem pelos n1ortos com cantigas 
lamentáveis» . ( 82 ) 

Sobre as cerimônias informou: «Fazem festas particularmente em 
tempo de fartura, colheitas de roças e de caçadas prósperas. 

O s instrumentos musicais são buzinas de c·abaças compridas e o 
maracá, que é ·uma frauta de coitezeiro vazia aonde botam umas pe,.. 
drinlias e encastoado em uma vara e movido vem a fazer o tom de 
M ara-cá-cá» ( 33 ) 

A respeito dos Xaraó disse que: «Ü respeito e a veneração dos 
filhos para com seus parentes são quase nulos. Educam-se nos cantos, 

• nas danças próprias dos mesmos índios» ( 84 ) · 

1852 D esse mesmo ano são as impressões de João 
sobre os Kayowá, que na ocasião emigravam devido 
que lhe eram movidas por outras tribos. 

Henrique Elliot 
' . -as persegu1çoes 

Elliot encontrou um pequeno grupo à margem esquerda do Parana ... 
panema e, ao procurar conduzi-los para melhores. lugares, espantou-se 
com certa indiferença. E foi o que deixou escrito: «Por mais dilig~ncia 
que praticasse para que a nossa partida de pouso se fizesse cedo não 
o pude conseguir porque ao cahir da noite começavam os indios os 
seus folguedos de cantos e dansas, que levavam até meia noite e à 
madrugada repetiam a mesma coisa até alto dia. ·O cacique lmbaracahy 
era sempre o que presidia a estes actos e lhes dava regularidade com 

(82) 
do Rio de 

{83) 
(84) 

Tuggia, F. 'R., Mapas dos lndios 
Janeiro, Vol. XIX. 1856, p . 120. 
ib. ib. p. 121. 
ib. ib. p. 123. 

in «Rev. Inst . Hist. Geográfico 
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certas formalidades e cerimonias, que pareciam religiosas e pergun .... 
tando .... lhe eu a significação de tantos festins, respondeu--me que tudo 
era em louvor do Pahy .... Tupan». (85 ) 

1860 Notícias sobre o Borôro deu Rodolfo ·w aehneldt, comissionado 
para fazer exploraçõe~ sobre materiais e condições para a fundação 
de uma fábrica de ferro e pólvora. Em apenas alguns momentos pôde 
anotar que «um homem ·muito velho, muito magro e cego, coberto de 
cabelos brancos, intitulado doutor ou padre, cantou na entrada da 
aldeia como para nos cu.mprimentar». 

«Além d ' este, existiam na pequena aldeia mais 4 ou 5 padres ou 
doutores para direção das multiplicadas festas, curativos e feiticeiros, 
etc. Em ocasião que eles . pronunciavam palavras ininteligíveis, que 
representan1 a sua comunicação com entes invisíveis e poderosos» . . ( 86 ) 

«Todos estes cantam, dansam ou esperam durante as cerimonias 
religiosas no largo das dansas, adiante do seu campo santo». ( 87 ) 

1888 Paul Ehrenreich deu contribuição valiosa para o estudo da 
música indígena. r 

Na aldeia Xambioá ( *) assistiu uma dança guerreira .que lhe 
deixou viva impressão: «nela tomavam parte 8 homens ornados com 
plumas e armadós de dardos e arcos, dançando sob a direção de um 
guia, a quem rodeavam em forma de semi--círculo. O s dançarinos quase 
não se moviam do lugar, dando no máximo alguns passos para frente 
e para traz. A ação principal consis tia em pular rapidamente sobre 
uma perna e em agitar as armas de maneira artística e cadenciada. 
Tudo se executava cóm a ·máxima precisão. Dizem ter aprendido essa 
dança dos Kacajá». (81) 

Ehrenreich também observou, em cerimônia fúnebre, que dançavam 
em círculo sob a direção de 2 cantadores, assim como constatou que 
a canção que acompanhava a dança naquele momento era uma espécie 
de diálogo no qual o coro representava a tribo e o solista a vóz do morto. 

Sobre a festa de máscaras notou que suas danças eram conhecidas • 
somente por determinadas pessoas e as canções que as acompanhavam, 
e que eram transmitidas de pais a filhos, diziam serem compostas em 
linguagem arcaica, incompreensível. ao comum da população. 

Na época· em que Paul Ehrenreich esteve entre os Xambioá, havia 
o preconceito de não ser permitido à mulher ver as máscaras sem seus 
portadores, pois eram mantidas na crença de estarem diante de espíritos 
de animais. Sobre o verdadeiro sentido dessas danças Ç) pesquisador 

(85) Elliot, J.I-J., A emiqração dos Cayuaz, in «Rev. Inst. Hist. Geográfico 
do Rio de J an.:!iro»>. Vo!. XIX, 1856, p. 442. 

( 86) W aehneldt. R.. Expl<;>ração. . . in «Rev. lnst. H ist. Geográfico do Rio 
de Janeiro», Vol. XXVII, 1864, p. 215. 

( 8 7) Ib . ib. p . ~ 16 . 

{ *) Xambioâ - grupo karajá. 

( 81) .Ehrenreich, P .. Contribuição p/a Etnologia do Bcasil, 1n <i:Rev. Museu 
Paulista», Vol. II, 1918. p. 65. 
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não chegou a qualquer conclusão e achou duvidoso que os próprios 
índios ainda tivessem noção de sua significação. 

Nas manifestações musicais comprovou a existência de danças 
relacionadas com determinados momentos, como a dança da tartaruga, 
para celebrar a primeira carne comida pela criança, e a dança da 
cegonha, ligada à cerimônia inicial do enterro. 

O que de bem interessante foi presenciado na ocasião, foi a parti,., 
cipação efetiva do canto e da dança nas expediç,ões de guerra, de 
caça, enfim em todos os empreendimentos de importância para a tribo. 

Nas danças, caminhavam simplesmente em círculo, compassa ... 
damente, dando dois passos para frente com um dos pés e em seguida 
puxando o outro. O dançarino colocava uma das mãos sobre o ombro 
do companheiro da frente, enquanto com a outra segurava as armas. 
No caso em que participavam mulheres, dançavam separados. 

A s letras das canções se referiam aos resultados ·que esperav~m 
da guerra ou da caça. Paul Ehreni;eich achou--as melodiosas, embora 
intermináv~is pelas repetições. 

Sobre os «templos» e os «ídolos», dos quais falam os mais antigos 
relatórios dos missionários, Ehrenreich fez ver que não eram mais que 
os «ranchos medicinais» ou «casa das flautas», onde guardavam os 
costumes de máscaras. 

1892 A permanência de Guido Boggiani, mas sobretudo a simpatia 
que conseguiu despertar entre os Kadiweu, deram oportunidade a 
informações muito interessantes, as quais, comparadas com pesquisas 
posteriores, elucidam bastante sobre hábitos e particularidades ligadas 
à música. Assim sua contribuição sobre a maneira de entoar nas tribos 
por ele visitadas interessa vivamente ao estudo de agora. 

Sobre X anlocôoo informou: 

«Na cz.sa de Joãozinho, caida a noite, um jovem chamacôco, há 
pouco feito escravo pelos Caduveos, deu, com um grande grito, sinal 
de que começava a cantar à maneira de sua tribo». E logo adiante 
continua: «Num instante todos os ·Chamacôcos da tolderia, Felipe 
inclusive e dos primeiros, como que atraídos por um poderoso imã, se 
precipitaram cheios de entusiasmo para em torno dele. Era o caIJ.to 
da pátria, que os chamava. Embora de nervos não muito sensíveis, 
estes pobrezinhos levam longos anos para esquecer das suas selvas e 
da vida abso1utan:1ente prü:nitiva que lá levavam ainda que, com .a 
escravidão, tenham melhorado bastante as suas condições . . 

Canto é um modo de dizer, pois que mais se avizinha da imitação 
de gritos ou rugidos de animais do que de uma música qualquer como 
nós entendemos. Mas os Chamacôcos eram todos ouvidos e· com os 
olhos brilhantes de intensa alegria, o ouviam; e aqueles gritos estranhos 
baixayam dulcíssimos ao seu coração como bálsamo benéfico ao desejo 
violento da pátria». ( ss ) 

(88) 1Boggiani, G. , Os Caduveos - Liv. Martins, trad. A. Amaral, S. Paulo, 
1945, p. 121. 
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De in~trumentos, na ocasião. só foi visto o chocalho ou de cabaça 
ou de casco de tartaruga, este tipo empregado nas sessões de cura 
para acompanhar o canto, ( 89) · 

:Com referência aos K adiweu, Boggiani logo estabeleceu confronto 
com os X amacôco : «Os. Caduveos estão bem !Jlais adiantados nisto 
do que os Chamaoôcos. O seu canto se pode chamar de verdadeiro 
canto com certo conhecimento de ritmo e entoação». ( 90) 

Boggiani pôde notar no canto 'do seu informante. o Sabino, que 
«sua voz, b.en: entoada, era modulada de modo assaz diferente da voz 
de nossos cantores . . Saía forçada ·do peito e da garganta e tinha ·notas 
agudas de caráter estranhíssimo. O · canto tinha o geito duma nênia 
lamentosa e se repetia como um estribilho,. com breves intervalos nos 
quais o chocalho continuava o acompanhamento mais · forte. Sabino 
cantou enquanto teve fôlego». ~ ( 91) 

Entre os Kadiweu o pesquisador encontrou, além do chocalho 
globular, a flauta de 5,,, e 6 orifícios . e um tamborzinho, aue, como disse, 
em outros tempos pertencera «a qualquer regirperrto brasil,eiro». 

·Com um tamborz.inho 'desse. tipo, mais uma flauta, Boggiani os 
viu movimentarem-se alegremente, até horas tardias, dando-se as mãos 
numa fila «como se faz nos nosso.s lanceiros» ( *). Nem a música. 
nem os passos revelaram alguma coisa apreciável. 

Quando, em ·fevereiro de 1892, Boggiani ouviu tim índio terena 
cant:ir «cor .. 1 voz débil e doce» pôde observar que o seu canto «era 
melodioso e cheio de tristeza» e ainda notou que se assemelhava ao 
do índio kadiweu. o Sabino, mas - com.o disse - «mais fino e 
simpático». , 1 

Numa festa deparou com «algumas mulheres que cantavam as 
suas nênias com voz nasal e estridente, aproximando-se· a passos 
cadenciados e reunidas, · puzeram-se a cantar e a dançar enquanto 
tiveram fôlego». (92) 

1Com os Guaikuru pôde observar, em cerimônias rituais relativas 
à elevação de um jovem de 20 anos à categoria de soldado veterano, 
que «trajado de tal modo, começava a cantar (o aspirante) acompa
nhando-se com uma espécie de tambor, que era uma marmita bem 
fech'ada com pele, contendo um pouco de água dentro, sobre a qual 
se batia com uma cabaça». ( 93) _., 

1900 Em 1900, o Padre Claro Monteiro do ·Amaral apresentou ·ao 

Instituto Histórico e . Geográfico do Rio de Janeiro uma Memória 

(89) ld. ib. p . 296. 
(90) ld. ib. p .. 121. 
(91) ld. ib. p. ' 124. 
( *) Lanceiros - tipo de quadrilha · executado em grupo de 4 movimentando~se 

frente a frente. 

(9'2 ) ld . ib . p . 189. 
(93) Id . ib. p. 25S. 
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sobre usos e costumes dos índi-0s Guaranís, Kaiwás e Botocudos, do 
Vale do Paranapanema, S. Paulo. 

Aforn certas interpretações difíceis de qualificação, agora, nessa 
Memória ,há informações de interesse musical. 

Segundo informou, cantavam ao anoitecer e ao despontar do dia . 
Só cantavam os inspirados. Na ocasião foi constatado mais de um 
cantador inspirado numa mesma reunião, cabendo a cada um, por sua 
vez, dirigir a dança e cantar. 

Uma observação parece indicar u canto a mais de uma voz, pois foi 
notado que «os cantores são sempre homens; as mulheres fazem uma 
espécie de acompanhamento em voz de tenor ou soprano». ( 94 ) 

Naquela ocasião canto e dança tinham como acompanhamento o 
chocalho vibrado pelos homens e o bastão de ritmo pelas mulheres. 
A reunião destes dois instrumentos só se verificava em dias festivos, 
pois, de· contrário, só um deles era utilizado. 

Claro Monteiro do Amaral achou o canto triste e às vezes solene. 

A n1úsica vocal, en tre os Apiacá de 1900, era incluída nas sessões 
de curas, quando o canto era entremeado de frases intencionais profe,.... 
ridas com energia. 

1906 Das pesquisas de Hermann von lhering, nesse ano, levadas a 
efeito entre os tlotocudos, do Rio Doce (limites dos Estados de Espírito 
Santo e Bahia) não resultaram dados substanciosos . O cientista, 
·aliás como muitos outros pesquisadores, não chegou a observar os 
fatos, pois o que deixou são impressões pessoais sobre as danças presen,.... 
ciadas, que lhe pareceram monótonos. M as anotou: «Ü casal se abraça 
pelos ombros, olhando o chão e a mulher nesta ocasião, às vezes, traz 
consigo a criança. Ao dançar cantam da mesma maneira monótona». ( 95 ) 

A que se prendiam essas danças não ficou documentado. 

Em relação aos instrumentos só mencionou a flauta nasal, reta, 
feita qe taquara, que, segundo informou, só a s mulheres tocavam. A 
buzina utilizada na sina lização e vista por outros observadores, parece, 
não foi encontrada por von lhering. -

Ivlas, tratando,....se de flauta nasal, vai,....se ver quanto é difícil 
afirmar ou negar qualquer esp·écie de manifestação ou objeto: entre 
1914 e 1915, Manízer fotografou um índio botocudo executando na 
flauta nasa~ de bambu. Portanto, se pareceu a von Ihering, por não 
ter visto, ou ainda se lhe informaram que só a s mulheres manejavam 
aquele tipo de instrumento, isso deixou margeni a duas hipóteses : 

a) naquele momento, realmente, só as mulheres utilizavam a 
flauta nasal; .. , .r . ~ , , 

(94) Amaral, C :M .. Memória sobre usos ... in «Rev. Inst. H ist. Geográfico do 
Rio de Janeiro», Vol. LXII. 1902, 2~ parte, p. 265. 

· ( 95) lhering. H. von 
1911. p. 45 . 

Os Botocudos .. . in «Rev. Museu Paulista», Vol. 8, 
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b) com o correr dq tempo, houve modificações, dando oportu ,.. 
nidade também ao homem. · 

Mas poderia · ter,..se dado caso contrário: o instrumento de uso 
masculino, passara a ser usado também por mulheres. Esta hipótese 
conduz a consideraçoes em torno das diferenças as vezes existentes 
entre os sexos, como razões de superioridade e mando. 

1902 Curt Nimuendaju, em sua longa permanência entre Timbíras, 
no caso os Canelas, teve oportunidade de observar a importância da 
música em sua apresentação conjunta. Nesse sentido é bem significativa 
uma de suas notas: «As relações dos jovens de ambos os sexos são 

. melhor compreendidas pelas danças em conjunto, que geralmente têm 
lugar 3 vezes por dia durante a estação». ( nn ) U~a das •danças 
apreciada e executada por mulheres, se estabeleceu em volta do fogo, 
havendo um solista. Na mesma ocasião formavam,...se círculos de criaturas 
de várias idades. No movimento contínuo da dança, o círculo s·e aproxi
mava e se afastava do fogo. O sentido dessa manifestação se concentrava 
num menino, coberto de penas de falcão, que clava gritos lancinantes. 

Por essa época, Curt Nimuendaju constatou que, durante o 
plantio do milho, dançavam em volta da cuia onde estava a semente 
para ser semeada. Mais tarde, quando o milho atingia certa altura, 
havia nova cerimônia com danças pedindo à lua para afugentar os 
parasitas que infestavam a plantação. Durante a cerimônia da batata 
doce ( hof,...fchuá) também cantavam. 

Danças e cantos eram realizados vagarosamente na direção d~ 
norte para sul sob a orientação de um chefe, que, na ocasião, impunhava 
o chocalho globular. 

1908 A pesquisa de Fritz Krause junto a Karajá e Kayapó, realizada 
nesse ano, estendeu-se tambén1 ao lado musical. 

Krause observou que: 

«Só os homens cantam, entoando as mulheres com os homens, 
apenas durante Ó luto, monótonos cantos lúgubres em voz aguda. 
O canto é uníssono, sendo para os cantos em côro e tendo eu ouvido 
só uma vez um canto «a capella». Nas danças dois homens cantam 
o mesmo canto simultaneamente; fora disso cantam a sós, principalmente 
na pesca. Na maioria são cantos para dança de máscaras; parece, porém. 
que certas pessoas inventam cántos próprios, transmitindo-os aos 
descendentes». ( 97) 

Da maioria . dos pesquisadores que trataram de música, Fritz 
Krause foi o que, até aquele momento, melhor informou sobre parti,.. 
cularidades do canto. 

«0 canto que se canta todos os dias principia em falsete, baixa 
então com poucos tons e termina numa longa s·érie de graves de tons 

(9.6f Nimuendaju C, The Eastern Timbira, Univ. da Califqrnia, Los Angeles, 
1946, p. 114. 

(97) !Krause, F .. ln Wildnissen Brasilien, trechos trad. p/ Padberg Drenkpol, 
Arq. Museu Nacional do Rio de Janeiro, 1926, p. 314 . 
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de peito. Aos altos tons de f alsete e a súbita baixa de voz não soavam 
bem em homens, especialmente de idade, ao passo. que rapazes e moças 
cantavam os tons com pureza. Entoam este canto, principalmente 
voltando da pesca, inserindo em certos pontos os nomes . dos peixes 
apanhados. Em alguns cantos arremedavam,...se vozes de animais». ( 98 ) 

Dos cantos da dança denorninada W orizô, que eram tra·nsmitidos 
de pais a filhos, Krause deu testemunho : 

«São melodias de tons graves e alongados, de uma beleza mara .... 
vilhosa e dum porte solene. Cada melodia termina com um duplo 
hê, hê expelido abruptamente». ( 99 ) 

Fritz Krause· foi o primeiro a se referir ao falsete, 
explicar a grafia de certos, cantos feitos por observadores 
lizados e por isso parecendo engano. 

vindo assim 
~ . nao espec1a .... 

Em relação a instrumentos, já naquela ocasião, achou o K arajá 
pobre, visto apenas ter encontrado apitos, trombetas, reco--recos e 
chocalhos. Mas dentro dessa pobreza, nem por isso os achados de 
Krause perdem em interesse visto ter notado que : 

1 ) as trombetas tanto eram feitas de cabaças encurvadas, como 
da junção da cânula de bambu com a cabaça e ainda com o chifre de boi; 

2) os apitos tanto feitos de cabacinha, como de folhas de buriti, 
sendo que estes últimos providos de lingueta; 

3) os chocalhos globulares tanto de cabaça como de crânio de 
macaco, estes os únicos instrumentos para acompanhamento dos cantos 
de dança. Krause os viu nas mãos dos dançarinos mascarados; . 

4) o re>co,...reco de carapaça de tartaruga. Na ocasião foi,... lhe 
informado de que era utilizado pelos jovens quando voltavam da 
mata. Krause não chegou a saber se havia alguma relação com ceri,... 
mônias de iniciação ou educação dos rapaz.es . 

5) flautas propriamente ditas (já que considerou como flauta 
todo instrumento de tubo) não viu, embora Paul Ehrenreich tenha 
mencionado anteriormente a de Pã. 

Na época em que o etnólogo esteve entre ·os Karajá a trombeta 
servia à sinalização por intermédio de código composto de sons longos 
e breves, soprados ou aspirados, que pareceu a Krause não suficien .... 
temente desenvolvido para se constituir em ·meio eficiente de comunicação . 

. Entre os Kayapó setentrionais não encontrou mais instrumentos 
além do chocalho globular, raros apitos de bambu e trombetas. · 

- O cho.calho servia à marcação . das danças. 

Sobre a maneira de -cantar do Kayapó notou que «o registro de 
seus c~ntos é geralmente baixo, a extensão da voz limitada. Curioso 
é uma certa oscilação da voz por dois tons, uma espécie de trilo muito 
lento». ( 100) 

(98) Id. ib . p. 319. 
(99) Id. ib. p. 148. 
(lCO) ld . .ib. p. 400. 
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Os cantos .kayapós pareceram a 
poderiam chamar de melancólicos». 

Krause «muito belos, quase se 
( 101) 

1909 As pesquisas de Koch Grünberg no campo da música continuaram 
com a colaboração do musicólogo Erich Hornbostel, na parte referente 
à notação e à interpretação técnica. 

Observando os grupos situados na faixa Roraima-·Orenoco ( Taufi,.. 
pang, Makuxi e Uapitxâna) Koch Grünberg teve ocasião de verificar 
cantos de danças e cantos improvisados entre os Taulipang, e achou 
a entoaÇão imprecisa quando o canto não era acompanhado de instru,.. 
mente. Essa observação parece indicar que o Taulipang possuía 
naquela época música vocal acompanhada. Daí deriva imediatamente 
uma interrogação: que espécie de acompanhamento? 

O simples cadenciar de qualquer instrumento de percussão 
podei:á manter a altura do canto, mas a·penas discipliná-lo. 

Como sempre ficou uma interrogação ... 

-nao 

No entanto Koch Grünberg e Erich Hornbostel não vacidaram 
em afirmar que cantavam em uníssono e com pure~a. 

De instrumentos citou os chocalhos de frutos, de garras e cascós 
de cervídeos, o globular; o bastão e . o tambor de pele dupla, de 
macaco ou de veado. O tambor deste tipo foi visto nas tribos da 
região. M akuxí e Taulipan.g possuiam, na época, a trombeta cilíndrica 
provida de uma placa de madeira fina, na extremidade. ·Ainda notou 
apitos de bambu, flautas de osso de veado e raran1ente de onça, flautas 
de bambu, sendo que Koch Grünberg destácou a flauta horizontal, 
admitindo que deveria ser mais antiga que a de osso. Sobre isso não 
deu maiores explicações. A clarineta de bambu, como classificou, 
possuía bocal e palheta na parte inferior. 

1909 A s pesquisas do padre Antonio Colbacchini _foram divulgadas 
em sua obra A tribo dos Borôros, na qual há informações sobre festas, 
cerimônias festivas, propiciatórias e fúnebres. 

. . 

«Segundo o costume local - narra o observador - era de festa · 
por todo o dia em que se matava uma onça; à noite canto solene, 
durante o dia dansas e jogos. No dia seguinte do da retribuição de 
ofertas ia,..se buscar o presen.teado em sua casa, conduziam,..no à casa 
onde se havia feito . a oferta e em honra dele cantavá..-se». ( 102) 

- - ~ - :- - ::.,..- - - -- -~ -... 

«Era costume fazer preceder a caçada ou a pescaria de cantoria, 
começàndo à tarde da véspera e prolongando-se geralmente at-é depois 
da meia-noite. Influía nesse canto a parte religiosa; invocavam os 
antigos mitos e heróis mortos e os espíritos protetores para que tivessem 
caça e pesca abundantes». ( 103) 

(101) Id. ib. p. 99. 

t 102) Colbacchini, A .. A tribo dos Borôros, Pap. Americana, Rio, 1919, p. 23. 

( 103) Id. ib. p. 26. 
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Da cerimônia fúnebre ficaram fixados vários trechos: 

«Chegada à extrema agonia, juntam.-se os ·parentes ao redor e 
começam um lúgubre canto entoado muito baixo o que ainda · niais 
realça a tristeza do momento. ·· 

Enquanto alguns dos parentes mais próximos cumprem este 
piedoso dever, os outros - ·as mulheres em particular - continuam 
a dar agudíssimos gritos, chorando e derramando lágrimas. 

Entrementes o cacique da dinastia a que pertencia o · defunto bat~ 
o sagrado bapo (o chocalho globular) instrumento que só pode ser 
tangido pelos chefes nas maiores solenidades e cerimônias. 

Na continuação da cerimônia do enterramento, quando a alma 
se desprende do c;orpo, os jovens proferem gritos de caça. Então o 
cacique bate novaµiente por algunê minutos ~ bapo, com. movimentos 
cadenciados, rítmicos, harmol).ios·os, ora longos, ora rápidos». · ( 104) 

Esta é a introdução do canto maior, no qual todos tomam parte. 
Esse canto, çomeçando ao pôr do sol, se prolonga pela noite a dentro, 
até o amanhecer. - ,. 

O canto maior é o Roía Cllrireu, a função mais importante. Nada 
mais admitem nesse momento, compenetrados. do próprio dever naquela 
hora. O longo canto acompanha toda a longa cerimônia do funeral, 
que se divide em partes e tem lugar em vários dias. 

Ainda com referência aos funerais, Colbacchini volta a informar: 
«Ü pai ou parente próximo prepara o Po.ari ( *) . Este, feito de um 
fruto de forma oval ou redondo, toma então um valor simbólico sagrado: 
será a idéia, o pensamento, a memória, a invocação do defunto; será 
a sua imagem. Chamar.-se.-á Aroe, isto é, alma. 

A ornamentação de penas do instrumento terá de corresponder às 
cores distintas da dinastia e família do defunto». ( 105) 

Sobre o que o civilizado interpreta como divertimento ou jogos, 
Colbacchini coloca em termos exatos: « ... para eles são cerimônias que 
se revestem de religiosidade. Em tudo há evocação das almas e unfa 
comunicação fraterna com os defuntos». ( l06 ) 

Observando o comportamento do Borôro diante da aÇão civiliza,.. 
dora na qual pretende_m envolvê.-lo, Colbacchini, na época, considerou: 
«vericido mas não convencido». · 

Em O·s Borôros Orientais, Colbacchini e Albis~tti dão nova con.
tribuição ao estudo da· música borôro. E voltam as informações sobre 
os cantos fúnebres : «há numerosos cantos com r~Iação à alma e aos 
mortos» . 

( 104) ld. ib . p. 96. 
( *) Po.ari - cabacinha provida de palheta. 

(105) Id. ib. p. 100. 

(106) Id . ib. p. 134. 

• 
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«Cada clan tem nomes espec1a1s, cantos . próprios, ornamentações 
particulares, penas d-e cores determinadas e de determinados pássaros, 
que não podem ser usados por outras dinastias» - informam os mis .... 
sionários - . Os membros da estirpe usarão daquelas determinadas penas 
para fazer flechas, ornar arcos, os instrumentos musicais, os adornos, 
a própria cabeça nas solenidades, o crânio e os ossos mais alongados 
do próprio morto, o cesto que levará os· ossos todos à derradeira mo ... 
rada. Todo clan tem, portanto. uma espécie de !::razão e forma uma 
unidade mais estável e mais inteqrada do que a família, cujos laços 
entre eles .são bastante frágeis.» ( 101) 

Colbacchjni e Albisetti ainda deram notícias detalhadas sobre a 
caça social. que «é precedida de uma refeição em comum e de nufile,.. 
rosos cantos, entre os quais o Kiegue baregue, que duram quase toda 
a noite. Antes de começar este canto, o Aroetawaraare se põe eir. 
comunicação com as ahnas que, entrando nele, perguntam qual o mo ... 
tivo do chamado. Então o Aroetawaraare avisa às almas da próxim?. 
caçada ou pesca e que por isso estejam prontas nos arcos, nas flechas 
ou nas redes de pescar. Logo o chefe entoa os cantos.· Nas caçadas 
com o Aroc, isto é, quando levam o poari (cabacinha-símbolo da alma 
do finado) o bari (o oficiante) nenhuma função especial tem» . ( 1os ) 

Essas caçadas têm lugar em diversas ocasiões, mas infalivelmente 
um dia depois da morte de um índio - acrescentam os informantes'. 

As representações dos Aroe têm relação com o culto às almas e 
se manifesta em l::ailes, jogos atléticas, refeições e sobretudo são pre
cedidas, acompanhadas e seguidas de cantos. São realizadas por oca ... 
sião dos funerais inclusive. 

Tratando dos Aroes (almas dos antepassados ) , Colbacchini e Albi .... 
setti escla recem: « . . . é prestado um verdadeiro culto, manifestado com 
a observância exata dos costumes tradicionais introduzidos pelos ante..
passados, que com a celebração da festa, constituída por numerosas 
e complicadas cerimônias e cantos religiosos nos momentos mais solenes 
da vida, co1no o · furar o lábio inferior da criança do sexo masculino 
poucos dias depois do nascimento, imposição do nome, a iniciação do 
jovem na puberdade, os funerais, a investidura dos boe limegue, «che..
fes», as representações de famosos aroes, para conservar viva a lem~ 
brança dos heróis antigos, o num e da caça e da pesca. social». ( 109 ) 

A vida social do Borôro está estreitamente relacionada com a de 
além túmulo, visto seus cantos e instrumentos manterem. contato per..
manente entre os dois mundos. 

E sobre mortos e funerais são minuciosos os dados fornecidos pelos 
pesquisadores . 

( 107) Colbacchini e Albisetti, 
S. Paulo, 1942, p. 33. 

( 108) - id . ib. p. 79. 

(109) id. ib. p. 120. 
• 

Os Bocôcos Orientais - Comp. Ed. Nacional, 

• 

/, 

• 



• 

- 51 -

Logo que se verifica a morte do indivíduo, soa na maloca «um 
monótono e lento canto fúnebre, à cadência do bapo. Quem dirigia 
o canto impunha dois bapos: o da mão direita é sacudido com mais 
velocidade e marca as sílabas do canto, o da esquerda dá-lhe o 
ritmo» . ( 110 ) . 

«Ao pôr do sol, o cadáver é transportado para o borôto {pátio) 
onde começam os fúnebres ritos oficiais. O s chefes da aldeia, ornados 
do pariko, virados para o sol poente, tocam o bapo, entoam o Roía K uri,., 
reu, «o grande canto», igual para todos os clans, salvo ligeiras modifi,., 
cações'. Depois as diversas dinastü:1s fazen1 seguir ininterruptamente os 
cantos próprios até amanhecer» ( 111) 

O s cantos são entoados pelo Borôro em diversas posturas: · assen
tados ou de pé. Em uns mantém,.,se imóveis, em outros executam mo-
vimentos com o corpo. ' 

1912. A visita de E. Roquette Pinto, em 1912, a Paresi e Nambi
kwara, deu ensejo aos primeiros documentos · gravados feitos por brasi
leiro. Naquele momento jã havia dois séculos que os Paresi mantinham 
contato com o branco, enquanto os N ambikwara se apresentaram ao 
pesquisador como «o homem da idade de pedra, em pleno século 
XX». ( 112 ) ' 

A s informações de Roquette Pinto deixaram claro que o longo 
tempo de contato entre os P aresi e os brancos não tinha chegado ao 
ponto de modificar sensivelmente os meios de expressão, nem as ca-
racterísticas de sua música . · 

Na ocasião foram recolhidos a lguns cantos os quais rigorosamente 
não se pode considerar como documentos etnológicos válidos em face 
das deturpações confessadas ~ da interpretação dada. Salvam-se, talvez, 
as linhas dos cantos devido à estrutura e o plano geral. 

Dessa música vocal destacam-se os cantos Ualalocê (fonograma 
n <:> 14. 594, Rondônia), o l atokê ( fonog. n9 14 . .605), que se traduz 
como canto de júbilo pela conquista d.o salto do rio Juruena · aos 
Uaikoako·rê. 

Sobre a execução e sobretudo a disposição nada informou . Coro 
simplesmente? Coro e solo? Canto de dança? 

A única vez em que se d.epara com uma nota. sobre a forma, isto é , 
o plano de realização musical, fica-se em dúvida , pois a notação con
funde e não confirma a indicação. 

Na ocasião foram encontrados a . buzina de cabaça, flautas de 
·bambu, flautas nasais de discos de cabaça e trombetas constituídas 
por uma cânula de bamcu presa a uma ·cabaça. As f1autas de bambu, 
conforme informou Roquette Pinto, se distribuiam em família, dada 

( 11 o) id . ib. p . 153. 

( 111 ) id. ib. p. 154 . 

( 112) Roquette Pinto, E ., Rondônia, 3·~ ed., Com . Ed. Nacional , S . Paulo. 
1935, p . 161. 
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à extensão alcançada pelos diversos instrumentos. Mas nenhum escla ... 
recimento foi acrescentado a essa observação de maneira a que se 
possa avaliar o nível da música instrumental paresi naquele momento, 
além do que .as falhas verificadas nas indicações sobre os tons das 
citadas flautas deixaram dúvidas sérias. Apontar o si2 como situado 
meio tom abaixo do diapasão normal - o lá3 - torna claro o des ... 
conhecimento da matéria; ( *) 

P ela relação dos sons encontrados nas flautas paresis - lá1 a 
si2 - nenhum instrumento poderia alcançar a altura do diapasão 
normal. 

Da música nambikwara, Roquette Pinto pôde apreciar duas danças: 
uma guerreira e outra festiva. Desta traçou a coreografia e fez-lhe a 
descrição. , 

1 t .J 

Como instrumentos musicais encontrou apenas a flauta nasal de 
discos de cabaça, semelhante a dos Paresi, por isso considerada como 
procedente desta tribo. Também sob esse aspecto viu a flauta dupla 
ae maueira, como resultante da aproximação ae lVÍunduruku e iVl awê . 

Em sua narrativa sobre a chegada ao J uruena, Roquette Pinto 
cita uma passagem que talvez tenha alguma significação musical: «l:•e ... 
lizmente no mesmo aia de nossa . chegaua, vieram os inaios aa margem 
d1re1ta do rio e em vez de gritos como os outros - Nen-N.en: cne ... 
ga ram cantando al to, em melopéia - Na.u ... eê! Nau ... eê!» ( 113 ) 

Da música nambikwara foram estampados dois fonogramas, um 
dos quais, o de número 11.600, tem semelhança com um canto krixaná, 
grafado por Barbosa Rodrigues, entre 1885 e 86. 

, Embora não haja qualquer indicação na R ondônia, em 1930, Ro .... 
quette .Pinto informava à autora deste trabalho, que o fonograma nú ... 
mero 14.599 era um coro de vozes graves, masculinas, que entoavam 
quase sempre ao entardecer. 

. E não tendo havido oportunidade a maior número de gravações, 
não se encontra apoio na atirmação do eminente cientista quando diz: 
«Sua música demonstra uma elaboração bem adiantada» ( li4 ) 

1914/ 15 Em curta permanência junto a ·algumas tribos, H. H. Manizer 
teve ocasião de captar algumas características da música dos K adiweu, 
Botocudos, Guarani, Kaingahg e Krenak. 

O s documentos recolhiqos por Manizer se apresentam em clima 
comum ao meio indígena brasileiro. Entretanto faltou à notação dos 
números esclarecimentos justificando certas extensões vocais apontadas. 

Anotando o canto, primeiro com auxílio de uma rabeca e logo 
apenas de ouvido, o pesquisador não se preocupou com a questão da 
altura, mesmo porque não a julgou de importância, como disse . 

. 
( *) Na época o diapasão normal já estava fixado pela Academia de Ciências 

de P aris, desde 1858, no lá 3, correspondente a 870 vibrações simples. 
( 113) id . ib . p. 288 . 
( 114) id . ib. p. 311 . 
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SObre a música do Borôro informou que, na' ocasião, era «uma 
sucessão de sentenças todas numa só e mesma toada, acabando ·em 
cadência com um «point d'orgue>> sol:re a dominante ou a sétima». ( l1 5 ) 

Na realização em conjunto verificou que «a resposta é tirada do 
velho, as vezes, se dá também sob forma de sentença, mas na 3;;i ou 
na s~ superior à sua última nota». ( 116) 

Em relação ao encadeamento dos intervalos na formação dos <lese ... 
nhos melódicos sua observação é deveras interessante: «Tudo isso 
testemunha uma escala de tons bem estabelecida e eu creio que um 
tal estado de coisas não é privilégio somente do «civilizado» J eronymo, 
mas também dos Botocudos em geral, ainda mesmo daqµeles que são 
absolutamente alheios a toda civilização» . ( 117 ) 

Apesar dessa sua opinião, Manizer julgou que o canto medicinal 
e o cetro de bambu deveriam ser produtos de influências . 

A nota sobre a disposição do canto é superficial e por isso não 
se chega a saber a que espécie de cerimônia estava ligado o referido 
número, nem como se processava a dialogação indicada . 

De instrument0s Manizer viu chocalhos globu1ares, tambores, flautas 
de bambu, sistros, zumbidores, chocalhos de cascos, flautas nasais retas, 
apito de folha de palmeira retorcida em aspiral, assobio de barro cozido, 
bastão de ritmo e instrumentos providos de lingüeta, não apenas numa 
tribo mas entre Kadíweu, Borôro, Kaíngang, Botocf:ldos. Mas de real 
interesse encontrou o falar · cantado, o canto sem palavras, o de anunciar 
chegadas, e o falsete, aos quais se juntam a dança áos pulos dos 
Botocudos e a que viu executada pelo Kadiweu, sem o concurso do canto. 

1927 Sylvio Froes Abreu colheu vários dados sobre a prática da música 
nos grupos timbira Ramkonkrameka .(Can elas) e tu pi Guajajara. Pre
senciou cantos e danças e assim pôde informar . com segurança. «Üs 
Canelas não dansam como nós. Entre êles só há dansa indígena com 
maracá e pajé. 

O mekré (pajéf canta com voz rouca e grossa, cousas que não 
consegui saber o que significavam. São fra ses curtas, que não pude 
gravar e cuja tradução nã.o foi possível obter. Perguntei a muitos e a 
resposta era um sorriso e a explicação de que aquilo era reza. 

A dança só se realiza à noite. O m.ekré fica no páteo da aldeia 
sapateando, resmungando grosso e tocando o maracá; as mulheres 
ficam em frente, a cerca de um metro, formadas em linha, uma ao lado 
da outra, repetindo em coro o que ele diz. As mulheres, enquanto fazem 
o coro, batem forte com o pé no chão, ora um, ora outro, e movimentam 
os braços para frente e para traz». ( 11.s) • 

(115) 
sica, Vol. 

(116) 
( 117) 
(118) 

Manizer, H . H., Música e instrumentos. . . in «Rev. Brasileira de Mú-
1, fs. 4, 1934, p. 316. 
id. ib. p. 316. 
id . ib . p . 320. 
Froes Abreu, S., N a terra das Palmeiras, Of. Gráfica, Rio, 1931, p. 180. 
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A informação de Froes Abi:eu esclarece bastante sobre o tipo de 
música executada pelo conjunto. 

Em relação aos instrumentos dos C anelas, ·registrou o chocalho 
globular (o Kotõe), utilizado nas cerimônias religiosas; a flauta de 
bambu, o tambor feito de couro de veado e a trombeta, constituída por um 
bambu preso a um chifre de boi. E ste último instrumento foi visto 

. -em uso nas comt~n1caçoes. 

O material canela recolhido nos últimos tempos, tanto ao Museu 
do í ndio, como ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, prova que a 
resistência aos costumes estranhos, apesar de tudo, ~ont~nua, ·'pois os 
traços fortes da cultura canela estâo marcados ~m seus artefatos. 
Quanto à música em si mesma não é ,possível qualquer apreciação 
válida em vista da falta de documentação grafada ou gravada. Tra ... 
balhos nesse sentido já foram feitos, mas infelizmente não conservados 
de maneira a possibilitar consultas, menos ainda estudos sérios . 

Em relação aos Guajajara, Froes Abreu deu informações interes,.. 
santes. 

Como presenciou: «À noite há dansa ritual e desportista. E sta 
se resume em tangos e maxixes dos nossos dansadores, com muita 
graça, ao som de uma orquestra que executa toadas indígenas monó ... 
tonas e plangentes. O instrumental consta de flautas de bambu, uma 
grande e outra pequena, tambor de couro de veado. 

A dansa mística é de outra categoria. -É uma reminiscência das 
antigas prátic0s religiosas, em via de extinção completa». ( 119 ) 

. Na aldeia, Froes Abreu conheceu um pajé, Paulo Velho, que já 
fora catequizado pelos primeiros missionários franciscanos chegados à 
Barra do Corda (local onde se situa a aldeia) . Sabia de cór o Padre
-Nosso, a Ave,..Maria e a Salve Rainha, mas não tinha a menor idéia 
do que recitava. 

Como cerimônia tradicional inantinham a Festa do M el, celebran
do-...a anualmente. 

1928 Sobre 1Carnijós, de Aguas Belas, Pernambuco, Mário Melo deu 
informações de interesse. Urna_ delas- se re~ere ao escrúpulo que os 
levava, na época, a calar sobre particularidades de sua cultura. 

' «Quiz registrar na pauta ·algumas melodias do iatê - diz Mário 
M ello - mas os 1Carnijós; que vi dansar, recusaram-se a cantá-las sob 
a alegação de que não a sabiam. Recorri a um dos mestres do iakitxá 
e este fez ... me compreender que o tolê era do culto do Jurupary. Não 
podia ser ensinado senão no ouricuri e aos . Carnijós de puro sangue, 
por constitµir tradição da tribo» . ( 120) 

Tolê é a dança religiosa cujos passos, como em certas danças dos 
civilizados, recebem denominações especiais de acordo com os diferentes · 
momentos de sua execução: asa branca, urubu, peixe no curral. 

(119) 
( 120) 

id . ib. p . 134 . 
Mello, M. , Os Carníjós. . . Sep. «Rev. Museu Paulista» Vol. XVI, 1929 . 
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Será preciso esclarecer que iatê é a língua dos Carnijó e iakitxá 

a flauta gigante, de 1 metro e até mais de comprimento, possivelmente 
de bambu . Outro instrumento visto na ocasião foi o chocalho globular. 

Somente no ouricuri tinham lug;:~r as reuniões e as práticas reli
g1osas. 

Em sua pesquisa, Mário Mello notou que as mulheres cantavam 
e os homens tocavam os instrumentos . 

Dess? música não se pode fazer nem uma idéia, pois a descrição 
não esclarece suficientemente. A falta desse esclarecimento e a ind'a 
de cantos e músicas grafados· ou gravados não há possibilidade para 
a avaliação das peculiaridades, da qualidade e da forma da música 
carnijó. 

Mas, apesar disso, é interessante verificar-se que os Carnijó, visi ... 
tados por Mário Mello sabiam perfeitamente distinguir o que estava vin
culado à tradição e o que se introduzira com a aproximação do branco 
e do 'sertanejo: na mesma ocasião em que não admitia a estranhos 
o conhecimento de sua música tradicional, já dançavam o côco. 

1933. As observações de Herbert Baldus sobre a cultura kaingangue 
dão o valor exato das manifestações por ele presenciadas. 

Pelo fato do Kaingang temer a morte e crer que após o desen ... 
lace «o morto corre ao redor das cabanas dos vivos e é venenoso e 
que muitos morrem se não são tratados segundo as instruções tradi ... 
cionais» ( 121 ), realizam uma cerimônia fúnebre que tem. por finalidade 
romper os laços que o prendem à comunidade. A cerimônia se efetua 
na época em que o milho ainda está verde e os frutos da araucária 
amadurecem, isto é, de meados de abr!} a meados de junho, . e con
siste numa grande dança - o vein·ÇTreinYã - da qual participam homens 
e mulheres. Para com.unicar às aldeias vizinhas da próxima realização 
dessa cerimônia, o Kaingang. usa 'a buzina de chifre de ponta cortada. 
Cada aldeia possui o seu instrumento. O veingreinYã representa o 
culto aos mortos, ocasião em que se reune quase toda a tribo, mos
trando sua organização social . 

Em suas considerações, Herbert Baldus aponta o culto aos mortos 
como «a base e a expressão mais forte da cultura espiritual do Kaingang, 
porque a vontade de comunicação no sentido da própria defesa psíquica 
está fundada nele e só por ocasião de se apresentar coletivamente». ( 122 ) 

Dos Tapirapé notou que «cantavam em diversos sons, gritos e 
não palavras». ( 123 ) 

Sobre a conduta individual Herbert Baldus esclareceu « ... a von
tade de distinguir ... se ou distinguir alguém perante outrem não se mani-

(121) 
S. Paulo, 

(122) 
(123) 

Baldus H . , Ensai.o 
1937, p. 51. 
id. ib. p. 53 e 60. 
id. ib. p. 109. 

de Etnologia Bra,•ileira - Comp. Ed. N acional, 
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festa em geral nestes índios e é considerado por eles, provavelmente, 
até como um perigo para a harmonia da comunidade». ( 124) 

E na tribo Borôro, Baldus pôde verificar o trabalho de distriba
lização premeditado, de maneira a destruir todo o respeito, toda vene .... 
ração que os mais jovens ainda possam ter para com sua tradição. 
E a música serve como elemento de afastamento e anulação, atingindo, 
portanto, as próprias tradições musicais da tribo. 

Nà pesquisa levada a efeito entre as tribos da Bacia do Araguaia 
o pesquisador pôde constatar na ocasião que «apesar da decadência 
verificada na confecção das máscaras, as danças relacionadas com as 
cerimônias de mascarados não perderam em relação às característi ..... 
cas». ( 125) 

1934 .. Tomando como base a data de publicação dos Estudos de Fof ..... 
clore, de Luciano Gallet, procura ..... se apenas um ponto de referência, pois 
as cogitações do músico vinham desde os anos 20. A apreciação de 
Gallet coloca ..... se possivelmente como a primeira feita por músico e, 
assim, embora não desenvolvendo um estudo ,. de maior profundidade, 
aborda, entretanto, pontos de interesse em relàção ao folclore . 

Pondo de parte certas divagações sobre a musicalidade do índio, 
sobre sistema e propósitos da catequese, Gallet, mesmo não atingindo 
o âmago da questão, chegou a conclusão lógica ao dizer: «nas anotações 
de feitio, usos, caráter ou folclore existe tal semelhança que parece 
a té que o rnP~fllo fio condutor une as explorações atuais às do início 
do século XVI • 1 

.É o mesmo personagem que surge daquela época à nossa . Em 
seguida desaparece dentro da civilização não deixando influência pró..
pria; e ·nem tampouco entre eies se encontra adaptação alheia. 

Mais claramente: o índio de 1500 conserva..-se igual ao de ulti ... 
mamente e do mesmo geito o que · era deles antes do conta to com a 
civilização; não se misturou depois com o que é nosso e nem entre eles, 
mesmo modernamente, se encontram influências nossas anteriores. ( 126) 

Ao tratar da música antiga e moderna dos índios - como se ex
pressou - voltou ao mesmo ponto ao dizer: . -

«As mesmas constatações de similitude e unidade de caráter pri ... 
miÚvo se confirmam nos temas musicais indígenas da época antiga e 
moderna, anotados no momento inicial da descoberta. 

E é tal a igualdade de feitio e sentimento, que se imagina até 
que os índios descobertos agora conservaram reli.giosamente as caracte ..... 
rísticas de seus irmãos de quatro séculos atrás o que vem isolá ..... Jos 
absolutame·nte cle nossa música brasileira contemporânea» ( 127) . 

(124) id .. ib. p. 110. 
( 125) id . ib. p. 180. 
(126) Gallet, L., Estudos ... C .W ehrs e Cia., Rio, 1934. p. 42. 
(127) id. ib. p. 43. 
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Infelizmente Gallet utilizou como exemplo um dos cantos anotados 
por Lery, mas já interpretado nas traduções latinas. 

Voltando ao confronto e·ntre a música indígena e · a brasileira, 
afirmou: «Desconhecem,,-se entre si». E logo con·clui: «observei que 
o processo musical do índio afasta-se do nosso europeu. 

«Nele é diferente: 

• 1 ) a escala musical, que me pareceu formada por intervalos 
diversos dos nossos: quarto de tom, talvez. 10 que é lógico e tácil 
de compreender, dada a sua existência anterior à cheg·ada do europeu, 
e independente portanto de processos civilizados, como a escala tem..
perada; · 

2) como conseqüência, diversidade de sistema harmônico. Ouvi 
cantos a várias vozes, contrapontaâos. Bem entendido, com meios que 
não se assemelham nem de longe ao que podemos .imaginar . 

. 3) quadratura rítmica sem ·relação alguma com a nossa» ( 128 ) . 

1938 Em tese de concurso, versando sobre Eséala,. ritmo e melodia 
dos índios brasileiros, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo consid.erou os. 
pontos que vêm sendo destacados como freqüentes na música indígena 
de maneira a colocar a matéria sob aspecto absolutamente exótico no 
panor·ama brasileiro: o quarto de tom, a escala, o ritmo e a melodia . 

· Citando J ulien Tiersot, em suas considerações sobre a música 
negra, que na sua opinião «pourraient: ·être considerée comme à la 
bqse de la musique universelle et en afirmer les immuables lois», 
Luiz Heitor aborda · imediatamente o quarto de tom, suspeitado por 
Gallet. E , por isso, ainda uma vez, cita Tiersot que qualificou esse 
interyalo como «imaginário». 

Luiz Heitor . adverte que «na Afri.Ca, como em toda parte, há 
pessoas que cantam sem .entoação e instrumentos desafinados; isso 
pode constituir algumas vezes quartos de tom aproximados, mas não 
autoriza ra erigir o seu uso em sistema» ( 129 ) • E condnua: «ao se 
analisar a música indígena ·deve-se estar prevenido contra essas inexa,.. 
tidões do canto, contra a falta de fixidez melódic·a, que tornam 
diferente o trecho se fonografado· um·a outra vez, e procurar deduzir 

· ' através dessas v·estes flutuantes, a anatomia da escala musical, o 
verdadeiro esqueleto melódico, ~eduzido, por necessidade da análise, 
às expressões imutáveis de nossa música». · 

E sobre o ponto Luiz Heitor conclui: «não acreditamos, absoluta
mente na existência do quarto de tom na rnelódica ameríndia; desvios 
de afinação, portamentos entre alturas indefinidas de sons é que dão 
ao observador essa impressão. . 

A música primitiva - 1continua - bem ao contrário ê deficitária 
de semitons . 

(128) 
(129) 

p. 20. 

• 
• 

id. ib. p , 44 . 
Azevedo, L. H. Corrêa, Escala, ritm.o. . . Rodrigues e Cia. , Rio, 1938, 
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Aliás no instrumental, onde a sua presença também deveria ser 
constatada, o quarto de tom falta completamente». ( 130) 

«Portando, desprezada aquela falta de fixidez melódica. de nitidez 
na passagem de um som para outro, comum a toda música primitiva. 
podemos supor que o indígena brasileiro regia seus cantos por escalas · 
idênticas às nossas ( esc-alas heptafônicas) », opina Luiz Heitor. 

Sobre a escala volta a argumentar: «Como já vimos, eles possuem 
a e.icala completa, isso é indubitável e foi demonstrado pelas possibi .... 
lidades de certos instrumentos e por um grande número de melodias 
recolhidas em fonogramas ou not·adas pelo etnógrafo. O âmbito ·dessas 
melodias, porém, é muito curto e raramente atinge à oitava». ( 131) 

Em suas pesquisas, Luiz Heitor chegou à conclusão que «a escala 
de 7 sons não é o úni.co traço comum entre o nosso sistema musical 
e as melodias dos índios brasileiros. Eles reveJam em algumas dessas 
melodias, por mais estranho que . isso pareça, sentimento dos acord·es 
oriundos das séries harmônicas e da ·própria tonalidade em geral». 

«Neste Capítulo, porém, cumpre lembrar ~ que é mui.to pouco 
provável a existência, · no Brasil, de tribo completamente virgens do 
contato direto ou indireto, atual ou remoto, com os civilizados do 
litoral». ( 132) 

Luiz Heitor, a exemplo da .maioria que tratou e trata da música 
indígena sem se deter em pontos essenciais, atribui toda a modificação 
que julgam ter atinçrido a música do nativo à catequese e ainda supo~do 
que «as próprias tribos que se internaram para dentro, (foram). trans .... 
portando e transmitindo a outras elementos de cultura de procedência 
negra ou européia» ( 13 3) . E ainda atribui à própria musicalid·ade· 
do indígena a fácil aculturação musical. 

Abordando o ritmo, Luiz Heitor opina: 

«A maior parte das manifetsações niusicais prendia.-se à dança: 
tinham de ser, pois, ritmicamente regu1ares, constituídas por fórmulas 
repetidas e susc'etíveis de análise à luz de nossas concepções. Dansa 
não se compreende sem ritmo perfeitamente determinado, ativo, capaz 
de incitar e manter a regularidade dos movimentos. Assim estamos 
em condições de afirmar, a prioi ... i, que o ritmo indígena não poderia 
ser muito diferente do nosso». ( 134) 

1941 Loureiro Fernandes, observando os Kaingang, de Palmas (Para ... 
ná) acusou a buzina de chifre de boi e a de segmento de tronco ôco 
de embaúba, a flauta de bambu, o apito·, este certamente para chamariz. 
Na dança serviam.-se do chocalho globular (o xiquiú), o qual antes era 
enfeitado de penas. 

< 

( 130) id. ib. P· 22 . 
(131) id. ib. p. 22. 
(132) id. ib. p. 26. 
(133) id. ib. p. 26. 
( 134) id' ib. p . 36. 
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O P. Teschauer encontrou entre esses mesmos ín·dios a trombeta 
feita da bainha resistente das flores de coqueiro, usada como instru,., 
n1ento de •Comunicação. 

Segundo Telemaco Borba os primitivos instrumentos kaingángues 
produziam sons confusos e discordantes. 

Pelas informações colhidas quer parecer que o único instrumento 
que ainda persiste é o chocalho globular, já denominado xiú. 

1943 Em 1943, Harald Schultz foi ao encontro do Umuti'na (Mato 
Grosso) e deparou com apenas 23 índios, os quais, segundo suas 
próprias expressões, ainda resistiam à civiliz,ação. E resistiam porque, 
inesmo extinguindo,.,se, mantinham fidelidade às tradições da tribo . 

Harald Schultz não os viu friamente com a atenção voltada unica,., 
mente para observações de ordem cientifica, mas procurou observá,...Ios 
pelo lado humano. Para isso penetrou na intimidade cla vida tribal 
e assim colheu flagrantes que bem informam sobre a importância dada 
eo som musical, ao .canto no contexto de sua cultura. 

E assim testemunhou: • 

«Uma criança chora no sono, J ukuepa agarra o chocalho depen,., 
durado dum poste e marca a cadência fir.me de uma canção sonora e 
gutural. Melodia· e ritmo são estranhos, sons e palavras parecem 
lúgubres. O índio canta por mais de uma. hora . . Cessa o choro da 
criança, mas o velho J ukuepa contínua cantando ao ritmo do cho,., 
calho». . ( 135 ) -

Era assim que o Umutina, visto por Schultz, procurava afastar 
a saracura do céu (ave não . identifiicada), que S'eduzia a alma das 
crianças ou dos adultos adormecidos,. levando .... a par•a- sempre. E o 
argumento invocado pa~ra convencer essas almas a não deixarem a 
vida .era o motivo da canção entoada: «Aqui é muito melhor do que 
no céu. Na terra estão o pai e a mãe. Na nossa aldeia tem beijus 
de milho e peixe ·assado, no céu não tem nada disso, lá é frio. A 
gente do céu não tem fogo para se aquecer» . ( 136 

) 

Schultz surpreendeu cantos invocando o espírito protetor da pesca, 
}urima, para obterem colheita farta. 10 Uma.tina, conforme o pesquisador 
pôde notar, repetia uma letra sem alcançar .... Ihe o sentido, dado o 
sentido arcaico que a envolvia. 

A nota melancólica deu mais uma oportunidade a que o observador 
sentisse quanto a música importava àquela gente. 

Junto de uma criança moribunda, o pai, querendo afugentar a 
morte eminente, sacudia por cima da cabeçà do enfermo o chocalho 
de cascos de anta e ainda implorando a Schultz qué tocasse a buzina 
de cauda de tatu_. Durante horas, o índio sacudiu o chocalho e soprou 
a buzina, até o momento final. Os funerais da criança foram acom-
panhados de cantos e choros e as mulheres falando em coro. 

(135) Schultz, H., Vinte e três índios ... Ed. Melhoramentos, S. Paulo, s/d. 
p. 16. 

( 136) id . ib . p . 17 . 
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Aind·a procurando manter contato com o recém-falecido, o pai 
fa lava e cantava na ilusão de uma ·presença real. 

A única festa grande dos U mutina, em 1943, era o ritual fúnebre, 
constituído por 18 danças e cerimônias. Nessa ocasião nunca se 
repetiam a mesma coreografia ou a mesma música. Na casa do espírito, 
o Zari, cantavam, mas esses c·antos soaram aos ouvidos do etnólogo 
como um gargarejar profundo. 

1946 Em uma visita aos Kaingang, de São Paulo, Luiz Bueno Horta 
Barbosa pôde verificar que a presença do branco, sob vários aspectos, 
naquela época, ainda não chegara a afetar profun damente as tradições 
da tribo. Já as teria enfraquE>cido, naturalmente, pois é o que se 
deduz das informações do aludido pesquisador: «Üs homens dançavam 
antigamente empunhando os ~eus arcos ou ~amos de árvores; agora, 
porém, preferem apresentar-se com machados e foices que lhes dá 
o Serviço Federal por intermédio da Inspetoria de S. P aulo». ( 137 ) 

Horta Barbosa fixou vários flagrantes . 
,,. 

«Em certas ocasiões, os Kaingang reúnem-se para as festas a que 
chamam de Kiki-cóia (Kiki - bebida fermentada feita de .milho, mas 
também significando para o K aingang o que está para ser comido) 
as quais constam de cantos e ·danças realizadas em torrio de monumental 
fogueira e durante .dias e . noites seguidas até se esgotar a provisão 
de bebidas, previamente preparada em quantidade enorme» . ( 138 ) 

D essas festas a principal ou a mais sensacional é a que se realiza 
por ocasião do milho verde, quando se d.eclara a maior idade dos 
rapazes ou a sua êapacidade para contrair casamento e as mulheres 
que enviuvaram-no correr do ·ano são desobrigadas dos ú1timos deveres 
que ainda as ligavam aos defuntos .maridos e postas em condição de 
casarem novamente. 

Mas todas as festas começam invariavelmente «pela ida dos 
homens e rapa2es, já declarados maiores, a o cemitério da a ldeia para 
refazerem o monte de terra · que coro·a as sepulturas; nesta parte, que 
se faz como todas as outras, entre cantos e com movimentos rítmicos, 
não pode figurar mulher alguma, nem menores. R egressando à aldeia 
os homens, começa então, em torno da fogueira, a dança, na qual 
tomam parte os indivíduos de todos os sexos e idades» . ( 139 ) 

«No Kiki-cóia - ainda informa Horta Barbosa - só é fixa 
a melopéia, segundo a qual se deve dizer tudo o que no momento 
interessa e é regra ninguém beber o líquido que tira do cocho ou 
dos crocons ( *) ; tudo mais varia segundo a ocasião da festa e segundo 
o personagem que canta. O índio tendo enchido o kiki e seu petké 

( 137) Horta Barbosa, L. B. , O problema indígena, pub. n9 88 Com. Rondon 
I1np. Nacional, 1947, p. 63. 

(138) id. ib. p. 63. ~ 

( 139) id. ib. p. 64. 

( *) Crocom - cabaça. 
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ou caneca, entrega,...a a outro, que pode ser homem ou mulher, este 
recebendo,...a, bebe de um só trago o líquido nele contido e para ali 
fiiCam os dois , frente a frente, balançando os corpos, a cantar o que 
se têm a dizer». ( 140) 

A importância da música nas relações entre os homens não desa
parece com a morte e daí o que Horta Barl?osa observou: «Quando 
morre um kaingangue, dois homens se postam de cócoras, um de cad·a 
lado da cabeça, tangendo maracás, cantando e soprando-lhe constante
mente nos ouvidos» ( 141 ) • Também quando o índio cai embriagado 
dizem eles «que morreu - terê - e para lhes restituir a vida empregam 
os cantos e as cerimônias usadas quando ocorre uma morte qual,.. 
quer». ( 142) 

1947 Fernando Altenfelder Silva, apreciando a mudança cultural dos 
1.,erena, notou que as danças e jogos antigos iam sendo gradativamente 
substituídos pelos dos civilizados. Na época verificou ein tudo a 
influência estranha do missionário, católico ou protestante, que, no 
afã de conquistar prosélitos, nada via , nada respeitava. Se a situação 
não chegava a afetar os jovens, era bastante incômoda para os mais 
velhos, que acompanhavam as modificações com pesar . Mas, embora 
tudo isso acontecesse, o médico,...feiticeiro ainda invocava espíritos e, 
nessa ocasião, apresentava,...se paramentado com maracá e tufo de 
penas de avestruz. Caminhava em passos lentos, compassadamente e, 
ao som do itaa·ka (o chocalho globular) cantava, chamando o espírito 
protetor ou o espírito de algum Koichomuneti já falecido ou ihakuokovê. 

Altenfelder Silva fixou um flagrante d·a festa do médico feiticeiro: 
«Üs Koichomuneti examinavam primeiramente o céu verificando se as 
Pléiades haviam, atingido a sua altura máxima. Quando isso se dava 
inici·avam os preparativos para o Oheok.otí» ( 143 ) • A cerimônia era 
precedida de preparativos que duravam um mês e nesse espaço recitavam 
í~vocaçoes e cantavam. 

1948 As pesquisas de Darcy Ribeiro desse ano entre Mb,ayá, Ofaié 
e Urubus-Kaapor, embora não tenham sido endereçadas especialmente 
à música, nas notas apanhadas então há freqüentes alusões à ..sua 
vinculação à vida tribal. ' 

Externando,...se sobre cerimônias fúnebres ·dos Mbayá e escudado nas 
observações de Sanchez Labrador, diz: «Ü s preparativos para o sepulta .... 
mento iniciavam mesn10 antes do falecimento; uma das atribuições dos 

. nidjienigi (xamãs) era prever a morte e anunciá-la para que aqueles 
prepares tivessem início. Quando per,cebia que seu cliente não tinha 
cura, encerrava-se num cercado de esteiras e cantava fazendo os últimos 
esforços para obrigar a alma a voltar para o corpo». ( 144 ) 

( 140) id. ib. p. 64. 
( 141) id. ib. p. 55. 
( 142) id . ib. p. 64. 
( 143) Silva, F. Altenfelder, Mudança cultural dos Terena, Rev. Museu 

Paulista, n.s., V 91. III, S. Pa~lo, 1949, p. 365. 
( 144) Ribeiro, D. , Religião. . . Serv. Prot. aos lnàios, pub. ·n9 106, 1950, 

p. 87. 

• 

• 



• 

• 

• 

' 

- 62 

«Quando o moribundo começava- a expirar, o nidjienigi tomava 
o chocalho e saía em disparada, corria um quarto de légua, gritando, 
cantando e chamando a alma». 

Depois da morte ainda «pintavam-lhe de urucu o rosto, os braços 
e o peito; adornavam-no com os mais belos tei;nbetás, brincos e colares 
que usam em .vida. Quando era mulher, além das pinturas, fazia~ 
também os arranjos do cabelo usados nas grandes festas. 

Assim paramentado como nos melhores dias, expirava o mbayá. 
Juntavam-se então todas as mulheres do toldo para chorá-lo e cantar 
seus feitos herói.cos». ( 145 ) · 

Darcy Ribeiro recolheu dois relatos sobre ritos funerários: um 
ligado ao homem que pretendesse casar com viúva, outro cuja finalidade 
é a salvação do criminoso de morte. 

E assim relata: «Ü primeiro, denominado Dá-txigeté, consiste, 
ao que soubemos, de uma fest.a realizada pelo noivo, durante a qual 
ele canta e rufa um tambor fei to de um vaso de barro; esta cerimônia 
se prolonga por uma noite e um dia, em que todos dançam e bebem. 
Só depois desta longa cantoria sobre a qual não conseguimos mais 
porn1enores, o noivo pode casar-se sem o perigo de morte. A outra 
cerimônia chamada Diwá-tiká, consiste também de oantos e toques do 
mesmo tambor, antigamente usado em todas fiS festas dos Mbayá e 
que parece ter sido conservado em associação com os ritos descritos. 
Segundo nosso informante, todo aquele que mata alguém, seja ·um 
inimigo em .combate ou um membro do grupo, tem de submeter-se a 
esta cerimônia. Deve tamborilar e cantar toda uma noite, contando 
como matou, em que lugar, que armas usou e se teve de lutar 
muito». ( 146) 

10 tambor utilizado nesses rituais era ou é comum às tribos 
chaquenhas, segundo R . Karsten, para conjurar espíritos malignos 
durante a preparação da aloja (bebida) nas cerimônias especiais ligadas 
a nascimento, iniciação e ainda para espantar fantasmas. · 

A importância mágica que atribuem à música provocou a cena 
presenciada por Darcy Ribeiro, em 1948: 

«Quando estivemos no Posto Indígena P residente Alvez de Barros, 
ouvimos o velho João Gordo (um xamã) ser advertido por um grupo 
de homens que estavam preocupados por vê-lo cantar todas as noites 
até muito tarde. Um dos desconfiados disse então: «Estes padres 
são uns safados. João Gordo está ,cantando aí toda noite, não tem· 
ninguém doente e ele canta. M as o velho ficou com medo e disse 
que tinha muita doença chegando, por isso cantava; mas largou de 
fazer isto, só . c·antando ontem por causa da criançada. Isto é história 
dos antigos, mas eu acredito·; padre é contra doença, se eles ficam 
cantando muito chamam doença prá gente ... » ( 147) 

(145) id. ib. p. 88. 
( 146) id . ib. p. 95. 
( 14 7) id. ib. p. 1o1 . 
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A iniciação do xamã mbayá obedecia, na época, a certas regras 
sobre as quais Darcy Ribeiro informa: «Ü noviço advertido de suas 
qualidades extraordinárias somente começa a exercer sua atividade 
depois de se decidir a cantar» . 

Entre os xamãs há a crença de que um não pode utilizar impune,.. 
mente os c::tn tos dcs vclh0s p~dres «mesmo que [e lembrem p~rfeita1nente 
deles, porque cada padre tem seus próprios cantos» . ( 148 ) 

Como já tem sido observado em outros grupos, para o M bayá 
a cabaça e o tufo de penas de ema são atributos do xamã. E a função 
importante deste é com seus cantos, batidas de chocalho e sacudidas 
do penacho, invocar os espíritos proteto·res em favor de sua tribo. 

Darcy Ribeiro chegou a observar que João Gordo, com seu 
chocalho, que no interior ao em vez de sementes tinha cacos de 
garrafa, obtinha ·do instrumento uma variedade de sons e ritmos, os 
quais faziam acompanhamento a seus grunhidos e gritos, «rodando 
vag·arosamente no mesmo lugar». O pesquisador afirma que o ritmo 
das batidas do .chocalho diferia de canto para c~nto. 

No meio de tudo não faltou a nota pitoresca, pois o xamã kadiweu 
Morcego confiou ao etnólogo que aos dotes mágicos do padre também 
estava reservada a função" de ajudar os apaixonadós, que esperavam 
ser correspondidos e aos desiludidos de ligações infelizes! ... 

Sobre a diversidade de estilos entre os 3 xamãs encontrados na 
ocasião, Darcy Ribeiro notou que cada um possuía cantos, modos 
de percutir o chocalho globular e agitar o penacho de maneira absolu,.., 
tamente distinta uns dos outros. 

Quando de sua visita, no mesmo ano, aos Urubus--Kaapor, o 
etnólogo observou que «ao anoitecer, enquanto as mulheres co~inha ( vam) 
ou cuida ( vam) dos filhos, os homens discursa ( vam) , canta ( vam) , 
dança (vam) e comi(am) ... ( 1 49 ) 

Os fonogramas recolhidos nessa ocasião representam uma das 
maiores e mais importantes 'contribuições no terreno musical, pois 
o número de documentos, a situação encontrada em certas tribos, 
como Kadiweu e Ofaié, além de :revelarem manifestações de real 
importânci·a, figuram desde aquele mon1ento como os últimos flagrantes 
caracterizando os grupos, que se vão naturalmente modificando pelo 
contato crescente com o branco, pelo trabalho sistemático de civilização 
a qualquer preço, quando não se extinguiram como os Of aié, do Sul 
de Mato Grosso. Quanto a estes índios, os coros gravados são possi,.., 
velmente os últimos docum.entos musicais reveladores das particulari-
dades, do estilo daquela tribo, na qual o pesquisador ainda surpreendeu, 
apesar das condições adversas em que viviam, «um elevado sentimento 
de solidariedade tribal». E é isso justamente o que se encontra nos 

( 148) id . ib . p . 130. 

( 149) Ribeiro, D. , Atividades científicas. . . conferência, Sep. «Rev. Socio~ 
logia», Vol. XIII, n9 4, S . Paulo, 1951, p. 382. 
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coros femininos então gravados, que, apes·ar da ausência da palavra, 
o grupo soube manter em sincronização perfeita. 

As pesquisas de 1948 sobre os Urubus-Kaapor foram largamente 
confirmadas em trabalhos desenvolvidos junto à mesma tribo em 1951. 

Do mesmo ano de 1948 são as gravações feitas por Max Boudin 
entre Urubus e M axakalí, que, juntamente com as pesquisas de 
D. Ribeiro deram oportunidade a um trabalho de análise de pro~ 
fundidade. -

1955 Neste ano, ao realiz·ar uma pesquisa sobre «Aspectos demo ... 
gráficos e ecológicos çle uma comunidade Terena», Roberto Cardoso 
de O:iveira. ao concluir sobre a situação da tribo, embora não se 
tenha detido no problema musical, opinou sobre a população indígena 
de Cachoeirinha, dizendo: «Sofrendo pressão do contexto regional, 
caminha para a adoção de todos aqueles traços comuns à~ povoações 
neo ... brasileiras, embora seus componentes permaneçam fiéis à sua origem 
indígena e às suas tradições tribais manifestas pelo «jogos profanos» 
( bate-páu, cavalinhos, etc. ) pelas práticas xapianísticas e, em parte, 
por sua própria visão do mundo». ( 150 ) 

1962 Ao tomar . contato com a sociedade kayapó, Simone Dreyfus 
imediatamente compreendeu a complexidade de sua organização e tanto · 
que no capítulo V, no qual tratou de música, deixou súa impressão: 
«L'etallement et l'espacement des rituels aê:compagnés . de danses ou 
de chants sont tels que plusieurs années . de cohabitation avec les -
Kayapó seraient necessaires pour recueiller, par exémp~e. la musique 
des fêtes de tous les groupes patronymiqu.e, un seul rituel ayant lieu 
par an avec la repetition presque quotidienne des mêmes êhants ou 
des mêmes danses» . Como exemplo citou a cerimônia do me-biok, 
da sociedade das mulheres, que é realizada de 6 em 6 ou 7 em 7 anos. 

Mas, apesar de todas essas restrições pressentidas, e o· pouco 
tempo em que perm·aneceu junto aos K ayapó, Simone Dreyfus chegou 
a ·conclusões: · 

a) o Kayapó não pratica música como divertimento; 
b) a trompa de bambu julgou como de influência estranha; 
e) a escala da música kayapó é pentafônica defectiva, pela ausência 

de um 6(1 grau. 

As danças presenciadas na ocasião forai;n a,companhad·as de cantos 
e a pesquisadora observou que em cada período, com exceção do 
primeiro, houve interferência de um solista, que executou uma «variação 
rítmica sobre um·a palavra» . 

Tratando da afinação do intervalo informou que tanto se afasta 
da escala temperada, como, por vezes, com ela coincide perfeitamente. 

E embora não dando qualquer explicação sobre a maneira de analisar 
os cantos, Simone Dreyfus fala em «cadência inicial» e «cadência 
con·clusiva» ... 

( 150) Oliveira, R. Cardoso de, Aspectos demográficos. . . Boletiin Museu 
N aciona!, N . S . Rio de Janeiro, 1958, p . 16. 

• 

• 
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Ao concluir suas observações asseverou: 

«Cette musique est monodique, vocale et chorale. Les melodies 
ont toujours une courbe descendante et utilisent systematiquement le 

·pentatonisme. 

. Celui...-ci se car·acterise par: une tendence à la bipartition des 
intervalles ( quart ou tierce divisées em d·eux); des cas de «raccourcisse .. 
ment» du pycnon de tierces majeures trouvés dans chacune des d.eux 
communautés etudiées . 

Le developpement melodique est toujours 0constitué par ·deux periodes 
A et B, ordonnées suivant les formes A .... B ou A .... B...-A». . . 

· 1963 A pesquisa de Terence Turner levada a efeito também junto 
aos Kay.apó do Norte, nesse ano, oferece condições para o estudo ' 
musicológico: a música . em suas relações. sociais e cerimoniais. 

Observando o fenômeno musical sob esses aspectos, ·o etnólogo 
americano colocou a questão em seus devidos lugares, pois fez sentir 
a importância da mú?ica dentro do contexto tribal . 

O trabalho ·de Terence Turner conduz naturalmente a pontos 
comuns e por isso mesmo dá boa contribuição às con.clusões. 

Pelo que foi presenciado, a música se desenvolvia nessa ocasião 
dentro dos mesmos princípios já observados em. todas as informações 
até então divulgadas. Terence Turner afirma: 

· «Toda a música caiapó é coral e destinada a ser cantada em partes 
das cerimônias. · Pelo fato da maioria d·as ·cerimônias incluir danças, 
grande parte da música caiapó é música de dança» .. ( u•·1 ) . . 

Na ocasião, participavam da cerimônia grupos numerosos, ,cons...-, 
tituídos por homens e rapazes de uma a ldeia. Cerimônias de longa 
duração, chegando a varar meses, durante os quais a música não 
podia ser interrompida e por isso obrigando o revezamento· dos grupos 
participant~s. que deviam cantar ininterruptamente, girando em volta 
da aldeia . O s part~cipantes se apresentavam isolados ou aos pares. 

• Terence Turner notou que, embora a grande maioria desses· cantos 
fosse em uníssono, alguns se estabeleciam em . execução antifonal e 
coros : Nesses números, como no diálogo entre os mascarados do Bo 
(dança de procedência karajá) a resposta é feit0a «com os mesmos 
versos». Ainda foi verific·ado que o !(ayapó já conhecia intervalos 
harniôni.cos, fora da oitava, mas imediatamente o pesquisador. atribuiu 
o achado à influência da tribo Juruna, do médio Xingu. 

Sobre a harmonia entre música e metro o etnológo não foi claro, 
mas deixou registrada sua observação: «Música e metro coincidem 
geralmente numa ordem mais ou menos f ix~ no decorrer da mais longa 
dança, como as realizadas no final da cerimônía da imposição do nome, 
as quais geralmente duram 16 horas ou mais. Desse modo, cada uma 
é apresentada por seu predecessor e sucessor em termos de um padrão 

( 151) Turner, T., Co1nunicação. . . Arq. ·Museu Nacional do Rio de Ja· 
neiro, 1963. 

. . 

. . 
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complexo, envolvendo si~tematicamente alternância de metro, ritmo, 
tempo e passo8». . 

Não dispondo de documentação gravada, nem grafada, pois nenhum 
docun1ento 1nusical ficou no Brasil , dificilmente pode-se ·chegar a· 
conclusões. 

Mas atendendo para o canto isoladamente, Terence Turner 
encontrou a declamação das vozes masculinas e a lamentação das 
Jnulheres, nos quais, além das fórmulas oadenciais, foram observados · 
padr·ões ipétricos justamente com vogais e sílabas prolongadas, e, como 
disse o observador «.outras distorsões do · discurso normal». 

A falta dos exemplos não deixa margem a que se possa saber se 
as fórmulas cadenciais são exclusivas da música kayapó ou se semelhantes 
élS já notadas em outras tribos. 

Todas essas coisas estão na música dos cerimon1a1s, como os pro,.. 
piciatórios, os de imposição do nome, os dos ritos de transição, do ciclo 
da vida humana e ainda os de reabilitação do indivíduo criminoso no 
momento de ser readmitido na sociedade. Mas,.também havia na ocasião 
entre os K ayapó do Norte a danca do homem purificado, cuja execução 
teria o sentido de uma satisfação íntima. 

De instrumentos Terence Turner encontrou os chocalhos de fieira e 
globular, o apito de osso. a trombeta feita de cauda de tatu presa a uma 
cânula de bambu, bastões de madeira. flautas e trombetas de bambu, 
ainda a buzina de chifre de boi, introduzida por influência do sertanejo. 

O chocalho globular, · conforme observou o etnólogo naquele mo
mento, era comumente usado, sobretudo como disciplinador nas danças 
e. neste caso, manejado sempre pelo chefe, isto é, pelo indivíduo que 
puxava a dança. O s bastões de madeira serviam à marcação de algumas 
danças, quando os participantes batiam com dois bastões. Freqüente
mente os dançarinos usavam cinturões nos quais prendiam cascos de 
animais e até velhos cartuchos fechados, de maneira a produzirem ruídos. 

Abordando a música de conjunto, Terence Turner fez sentir 4ue 
não havia preocupação no ajustamento de vozes E: instrumentos, tanto· . ... 
que as buzinas, que figuravam nas danças, soavam absolutamente inde-
pendentes quanto ao ritmo e a altura do canto. 

Na ocasião foi verificado que o Kayapó incluira em sua cultura 
cantos e danças de outras tribos! como Karajá e f uruna, e distinguiam-se 
da própria música pela letra e pelo estilo. 

A base sociológica do cerimonial kayapó é complexa, mas pode-se 
afirmar que a maioria das cerimônias importantes está ligada à imposição 
do nome, que obedece à categoria de parentes da linha ascendente 
masculina e feminina. 

1964 Em nota a seu trabalho sobr~ a música culina, Patsy Adams logo 
esclarece: «Los culinas, desde da decena de 1920, han sido caucheros. 
Aun que una tercera parte dei pueblo muriéron con las enferµiedades 
traidas por los colonos, viven tenazmente adheriendose a su rico folklore 
y musica que ahora podemos apreciar». 



• 

• 

• 

- 67 

Patsy Adams encaminhou sua análise musical bas.eando.-se mais no 
número de sons utilizados nos cantos do que sobre o valor dos graus 
entre si. E, contando 5 sons, mesmo quando há excedentes, admite 
várias àlturas de uma escala geral, dizendo: «para los culinas no es 
importante en cual escala se entona la cancion». 

Se os cant9s apresentam divisões irregulares, como consta da nota.
ção, foge completamente da indicação aposta junto às clave!', indicando 
movimento regular. 

Fora disso Pats.y Adams informa que «en el ritmo culina se dis ... 
tingue el estado emocional de la cancion» . 

Mas o q ue encontrou de muito interessante foi uma espécie de músi,.. 
ca descri tiva, pois, usando certas fórmulas rítmicas, o Kulina procura 
imitar o vôo do abutre, os grunhidos coléricos do afí.uje e ainda infundir 
terror. 

Nessa pesquisa ainda chegou à conclusão de que «una parte integral 
dt; la vida culina es la musica y como tal es ~mpleada tanto en los mo ... 
mentes felices, como tambien en los muy serios en su vida cultural». 

Nos exemplos estampados encontram.-se o canto se prolongando 
sobre· um único som e o entoado em quartas justas paralelas. Mas os 
elementos apresentados não oferecem margem a observação mais pene ... 
trante, embora certos- sons, pela repetição sistemática, pareçam apresen ... 
tar-se como sons básicos . 

• 
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CATEQUESE 

Procurando compreender as razões que deram causa à supo3ição 
de que a música indígena, se não desapareceu de todo, terá guardado 
vestígios significativos da ação catequética, será preciso aten·tar para a 

. forma pela qual se desenvolveram os trabalhos no tocante à sujeição do 
índio e avaliar . a área atingida e os resultados obtidos. 

É sabido que a tentatiya de i~corporação do nativo à comunidade 
portugue·sa, que se instalou no Brasil .... Colônia, não obedeceu a processos 
·lógicos . Na verdade, houve motivos, interess,es obrigando a aceleração 
dos planos de maneira a facilitar maior · aquisição de braços em tempo 

' ' , . 
m1n1mo . 

Não seria apenas o convívio pacífico que levaria rapidamente à co~ 
laboraç.ão imprescindível: f azia .... se urgente uma certa autoridade de forma 
a possibilitar o auxílio do indígena no momento preciso. 

O caminho certo seria (como foi, aliás) atrair, conquistar e sujeitar. 

Para essa missão as corporações reljgiosas estavam naturalmente 
. indicadas, porque dentro do quadro político dà épo.ca e em vista da men .... 
talidade do momento a ação do clero como se impunha. 

«Em Portugal - escreveu Almeida Prado - o clero foi propugnador 
dos movimentos que asseguraram a independência do país (mestrados 
militares), as navegações (propagação da fé) e educação · (os mosteiros 
abrigavam os copistas, que, antes da imprensa, espalhavam o saber) . 
Nas tentativas de absorção e povoação dos domínios ultramarinos surgiu 
o missionário incumbido de solidificar os alicerces da conquista». ( 152 ) 

Na época, a força · da Igreja se . fazia sentir em todos os setores e 
de tal forma que nenhum empreendimento importante seria possível sem 
sua colaboração. E, no momento, havia considerável extensão de terra, 
povoada por . gente estran.ha sob todos os aspectos, terra que .precisaria 
ser incorporada ao Reino português. E, pa.ra explorá .... Ia, eram necessá
rios homens experientes e não seria unicamente o português capaz de 
empresa tão arriscada, ali onde havia nativos em número elevadíssimo 
comparadamente ao que descia à terra e riqueza bastante estimulando 
a cobiça de outros povos. Só com ·a ajuda do indígena é que seria 
possível a Portugal se apossar mais rapidamente das terras recém-des
cobertas. 

( 152) Prado, J. F. A., Os primeiros povoadores . ... · 2'' ed. Comp . Ed. Nacional, 
Rio, 1939, p .. 17. 

' 
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Manüel Bonfim opinou, e justamente, que «o indígena foi fator 
essencial na constituição do Brasil. Só não teve importância igual à 
dos próprios portugueses porque a estes coube a direçã.o» ( 1 ~ 3 ) . Não 
'diferentemente expressou-se o antropólogo Florertan· Fernandes: «A 
colonização portuguesa nesse período teria sido impossível se o próprio 
nativo não a estimulasse e preservasse» ( 154) . 

Em traços rápidos é 
ordens que aportaram ao 
o nativo. 

possível enuµierarem-se algumas missões e 
Brasil colonial com o intuito de converter 

i • 1 

· Já na fro~a de Cabral tinham vindo 8 religiosos Menores d.a Provfncia 
Franciscana de Santo Antônio, sob a direção de Frei Henrique de Coim-_ 
bra. Esses reJigiosos não ficaram em obediência_ a ordens de D. Manoe1. 

No século XVI pode-se mencionar: 
~ 

1503 - ··Vieram: alguns Regulares da Ordem de S. Francisco, junto 
com a míssão encarregada de reconhecer as terras descobertas. Há au ... 
tores que falam apenas em dois clérigos. Permaneceram 2 anos somente, 
pois foram sacrificados. 

1515 - Há .notícias de mais dois franciscanos, que teriam missio
nado em Porto Seguro; 

1525 - Chegaram ao Maranhão os Capuchinhos franceses; 

1549 - Instalou-se no Brasil a Companhia de Jesus, que permane-
ceria por tempo bem dilatado; · 

1580 - Vieram os Carmelitas; 

1581 - Estabeleceram-se os Monges Ben~ditinos; 

1585 - Aparecem no cenário brasileiro os Franciscanos, os Capu

chos de S_. Francisco ( * ) . 

No século XVII. entram os Mercedários, em 1640, e os Carmelitas 
Descalços ( Teresios), em. 1665. 

De todas as missões aportadas às terras· brasileiras "nessa . época 
ainda não se · chegou a aquilatar da eficiência imediata da ação de cada 
uma em separado e de sua conduta junto ao silvícola. A atividade 
missionária nos primeiros tempos (com exceção .dos Jesuítas), por espo
rádica e isolada, não conseguiu lograr ~xito, o que só alcançou no decorrer 
do século XVII . Os Carmelitas permaneceram no Pará por 225 anos, 
tendo seus trabalhos missionários declinado com a extinção das ordens 
religiosas em Portugal. Os Capuchinhos encerraram as atividades em 
1701. 

E claro que se faz referência apenas aos primeiros contatos com 
a população nativa. 

(153) Bonfim, M .• O Brasil na América, Liv. F. Alves, Rio, 1929, p. 92. 

_ (154) Fernandes. F . ., A.~pectos do. Povoamento .. o1 . Inst., Adm .. -Pa,c. ÇiÇnçia 
u9 24', mal()/1948; p. 23. · . . ... . 

( •) Çep11çll<)~ ~ran' 9~ Fran. ~iscant)íl que hoj ~ ehct~am de ~{ertores, 

• 

• 
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Mas, sem exceção, é sabido e documentado que logo estabe
leceram-se movimentos visando modificações profundas na vida do índio, 
modificações que tinham por finalidade torná-lo elemento dóciJ e ma,.. 
leável a serviço da colonização. 

A educação em moldes europeus, incluída a religiosa, certamente 
foi a maneira comum para atingir o fím colimado. Mas o que importa 
no caso não é propriamente a instrução religiosa, mas a situação do índio 
em sua cultura depois de catequizado. No afã de enaltecer os esforços 
e a dedicação do missionário, a maioria dos que escreveram sobre as 
atividades dos catequistas não deu importância à pessoa do índio . 

A documentação que iµais e melhor informa· sobre a vida do nativo 
é a devida a observadores imparciais e aos próprios Jesuítas, sobretudo 
quando se trata de · música . 

A catequese desenvolvida ·por esses religiosos se estendeu de 1549 
até 1760, aproximadamente, pois logo foi interrompida com a expulsão 
da Ordem em Portugal ( 1759) . Sua permanência no Brasil foi, por,.. 
tanto, de dois séculos e pouco. 

Coube aos J esuitas, em caráter oficial, já ,. que obedeciam a ordens 
emanadas do Reino, a tarefa tão grande quanto ingrata da catequese, 
poi~ se lhes tinha sido confiada a missão de incorporar o gentio à nova 
comunidade, para isso julgaram preciso destruir..-lhe a vida social, trans
formando-o de senhor em servidor. 

Encarando o ·problema de certo ângulo, facilmente serão compre,.. 
endidos os excessos praticados pelos catequistas, que, antes de pensarem 
em sua missão de religiosos, tinham de seguir o plano traçado pela po1ítica 
expansionista de Portugal . 

Para chegarem ao domínio completo sobre grande massa do gentio, 
começaram logo afastando-o de todos os hábitos e tradições, por isso: 

1 ) 

2) 

3) 

' 4) 
lação · à 

deslocando-o de seu meio; 

procurando fixar criaturas de hábito$ errantes; 

modificando-lhe · a vida sócio-econômica; 

levando..-o a praticar uma religião demasiado evoluída em re..
sua cultura; 

5) impondo..-lhe condições e penalidades. 

Na modificação de hábito~;, na negação das tradições, incluiam-::e 
naturalmente os cultos, que nas sociedades primárias representam coesao 
e força . 

Qualquer das condições impostas ao índio levava a · modif ícações 
bruscas, que logo entravam em conflito com os padrões existentes. Mas 
as exigências em relação aos s:ultos apresentavam maior objetividade por 
interessar a própria estrutura das sociedades. 

Desorientavam ... no para enfraquecê,..lo. 

É possível que constitua erro grave observar a obra catequética 
desenvolvida em .terras do Brasil levando em conta apena3 os trabalhos 
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da Compan hia de Jesus. mas há razão para isso: a través das Cartas e 
das Crônicas jesuíticas abrange-se um amplo panorama da época. Com 
as primeiras informaçõe·s sobre a atividade destes missionários vêm as 
notícias das descidas ( *) , assim como das proibições simuladas ou 
formais. · , 

Se os Jesuítas, a princípio, apenas pensaram em substituir por cantos 
devotos «certas canções lascivas e diabólicas», como informou o P. Ma .... 
nuel da Nóbrega (e em que consistiria o sentido lascivo e diabólico 
interpretado pelo padre?), o Bispo F ernandes Sardinha, em 1552, por 
escrúpulo, foi muit9 mais rigoroso, visto se opor que fossem continuados 
a música, as danças e cantares nativos. 

E a língua também foi-lhe proibida porque «sempre foi máxima 
inalterável entre-as nações que conquistavão novos domínios introduzirem 
nos povos novamente conquistados ·o seu próprio· idioma, por ser indis .... 
pensável e um dos mais eficazes meios para os apartar das rústicas bar .... 
baridades de seus antigos costumes» . A ssim ordenava o § 6 da Direção 
com aue internamente se deverão reqular os índios das novas vilas e 
lugares eretos nas aldeias da Capitanl.~ de P ernambúco e anexos» . ( l 55 ) 

O § 7 da mesma Direção ainda recomendava: «não consentir de 
modo algum que as meninas e meninos que pertencerem a escola e todos 
os índios que forem capazes de instrução nesta matéria, usem a língua 
própria das suas nações ou da chamada çreral, mas unicamente a por .... 
tuÇTueza, na forma que V. Majestade tem recomendado em repetidas 
orqens que até agora se não observarão com total ruim espiritual e tem ... 
poral» . 

Privando-o também da língua ainda uma vez atingiam a música. 

Com a finalidade de dopiinar o meio, em cada engenho, em cada 
povoado foram instaladas, junto das- igrejas, das missões, escolas, que. 
além de ensinarem a ler e contar, também exercitavam o nativo no canto 
e na prática de alguns instrumentos úteis às cerimônias religiosas. 

Não é difícil alcançarem-se os propósitos visados pelo catequista 
com informações que não poderiam de maneira alguma refletir a reali
dade. da situação. 

A música foi elemento básico, importante e sobretudo eficiente por 
encontrar condições favoráveis à sua propagação. Música, canto, mo_. 
vimentação sempr~ foram elementos utilizados p_elo indígena em suas 
manifestações religiosas; música e movimentos - estes c_om outra for
mação - nada de estranho representavam para o nativo. Ao utilizar 
e introduzir o ensino do canto e ·de instrumentos, o cateqijista, conscien ... 
temente ou não, deu continuação a práticas tra·dicionais do índio. 

( *) Descida - termo usado para indicar a deslocação de tribos ou grande 
número de indivíduos. 

( 155) Informações e Direção. . . ( Of. Bispo de Olinda) fn «Rev. Inst. Hist. 
Geog. do R iQ çl~ Janeiro», Vol. XLVI, 1' parte, p. 121. • 

• 
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Os colégios, que vi'era1n ampliar e reforça'1' os trabalhos ·escolares 
da·s missões, certamente que deram n1uito -inai~r ímportâncía à cate-
quese ( *) . 

Prosseguindo no des1nembramento da fa1nília indigena, passaram 
a agir contra os pajés sob a alegação de blasfemarem contra a doutrina 
c·ristã!. . . Isto consta das Cartas do Brasil, do Padre Manuel da Nó,.. 
brega. · 

Certos processos adotados pelos catequistas, pela agressividade e 
indisfarçada intolerância, não poderiam criar condições favoráveis a seus 
próprios interesses. A reação seria, como foi, inevitável. 

E apreçiando o qüadro geral, forçosamente tem--se que dividir ·ª· po-
pulação indígena em dois campos: o que foi atingido pela catequese e . 
o que ficou fora de seu· alca·nc~. · 

Da parcela dominada será preciso separar: . . .. 

1 ) os que aceitaram a sujeição; . 
2) os que não tiveram corag~m, nem condições parrl. se pouparem ,. 

à força da catequese; 

3) os que se rebelaram;. • l · .. 
• 

4) as crianças . . 

É fácil deduzir, pelo quadro ac'ima, que o ensino musical · não foi, . 
nerh poderia ser, ·feito com ·a facilidade prevista e esperada ~ · 

. . 
Dentre os indivíduos doutrinados, muitos, certamente, aceitaram 

passivamente a sujeição, compenetrados talvez dos benefícios que lhe 
·eram oferecidos; outros não puderam reagir em face da situa<;ão que· lhes 
foFa imposta : Uns e outros se tornaram elementos úteis à propagação 
da doutrina, tomados como auxiliares e apontados como· exemplos. Mas, 
de qualquer maneira que se tenha dado essa integração, esses indivíduos, 
já distribalizados, nada mais significavam para a causa ind_ígena. · · ., . . . 

É claro que sujeição somada a proibiç(>es e penalidades teriam for-
çosamente de gerar· rebeldia. Por isso vieram as deserções em número 
elevado. 

. 
A catequese do índio adulto nos moldes em que foi pensàda e da 

maneira por que a executaram teria ·de falhar fatalmente. 

( •) Com os colégios apareceram o.s pr:me:ro:; Rc\)ulan~cntos : con1 vistas .à . inú~ . 
sica. AsSipl a V!lsita do Pr. Cristovão de Goúvcia e Geu · secretári9, o P. Fernão 
Cardim, à~ escola!:> das missões, em 1586, fesu~ tou no pdmefrà R~gulamento--para" .;):; · 
a:deias ·do Brasil. . O § · 11 desse Regulamento .determinava 'que <<haveq·dQ . meninos oe" 
escola, · ensinem..:se por espa_ç.o de hora e meia, as.sim de manhã, ·como .à tarde a .~er , 
e escrever e depois disto cantar aos que· parecer que tem habilidade para isso : A 
esse Regulamento s·~guirarn~se os de 1658, para as aldeias do Est. de Maranhão e Parã 
e o de 1694. O Regulamento de 1658, conseqüente da visita do P. António- Vieira, 
otdenaya ·que· ~<nas escolas de: ler e .eserev;~r . . :-; -havendo meQ:inos .bastante, - ·~nsinem-sç 
também a cantar e tanger instrumentos». Mas · de muito maior . :imporU\nc~a Joi : q 
Regulamento de .. i6~4, do P, Ale~ançire . de · Gusmão,, d.~~~inado a9, Seminário de .B·i!lé111 
da· ·cãclioeíra, nà Bahia. tüJo.- § 2.1 do.: ·R~gulamento .. Ger'al . ·c:~i9va à .·«cl.àise ... d~ solfa>~. ,~~ 
J;~tç Re~olRm.~nto na-o che~óu ' tl . i:\. tih{J lr Q ~n~ino dirç·ta)w~nfc · dirlg·iQQ çi(l f .q~to . . .'· ·~ 
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Por un1a observação do padr~ Antônio Blaquez, inserta na carta 
do ano de 1556, pode--se avaliar a resistência desenvolvida pelo índio 
adulto: « . .. si ellas (as inulheres velhas) quizessem persuadir os n1'ai's 
a que viessem à doutrina, sem duvida que se fizera n1ais proveito e hovera 
mais nu1nero de índios;· mas é tudo pelo contrario, que totalmente estrovam 
a que não ouçam a doutrina e sigam nossos costumes e por isso se tem 
cá por averiguado que trabalho com ellas é quase em vão ... » ( 15 6 ) 

Para evitar o fracasso total, modificaram as diretrizes do p·Jano 
inicial. As dificuld~des, quase intransponíveis, fizeram com que se . 
voltassem de preferência para a criança, elemento mais fácil de ·tratar 
e domin~r. conforme opinião do padre Manuel da Nóbrega. por guardar 
candura bastante para em tudo crer e aceitar. Aliás opinião quase 
çreneralizada em vista da situação ~o momento. Tanto que em carta 
de 28 de março de 1550, o padre. João Apizcuelta Navarro tratou do 
assunto: «Ü s mais velhos são tão maliciosos em gr~nde parte que todo 
o bem que lhe diga converte, como a aranha, em ve~~no; só ós pequenos 
acho con1 boa inclinação si os tirassemos de casa de seus pais, o que 
não se poderá fazer sem que S. Alteza faça edif'ic,ar uni collegio. 'nesta 
<:idade com destino a essas crianças, para os educar de maneira que com 
os maus· r.ostumes ·e méilicia dos pais se não perca o ensüTo que .se ministra 
aos filhos» . ( 157 ) 

O fato em si não se confiqurou com derrota confessada, mas mudan
ça de tática, e inteligente. O padre Serafim Leite foi .bem claro ao s~ 
referir a esse ponto, tant.o que assim se expressou: · «Ü fim coni que os 
Jesuítas foram ao Brasil foi a catequese? Sem dúvida. Catequiz.ar · 

· adultos? Mas era mais fácil e de resultados mais seguros conquistar 
e formar crianças. A instrução foi. um meio». ( 158 ) 

Contornando as diferenças de idade, _ que, rea"lmente, criam dificulda
des ao bom entendimento, pensaram, e logo puzeram em· prática, apro
veitar como elemento de ligação entre eles, os missionários, e as crianças 
indígena~. meninos portugueses orientaqos pelos reliÇJiosos. Até aí nada 
ele mais, pois a finalidade era afastar as crianças · de seu meio, de suas 
«rústicas barbaridades», como pensavam. 

Mas onde foram buscá-los? 

No Colégio de· Óf fãos da Ribeira de· Lisboa! 

De onde vinham, de seu nascimento talvez pouco soubessem, mas 
o que lhes facilitara o ingresso naquele colégio fundado pelo padre Pero 
DomenP:ch, tinham sido justamente as péssimas qualidades, a péssima 
co_nduta. . Eram eles os assíduos freqüentadores da Ribeira· de ·Lisboa, 
porità concorridíssimo na época, onde "se ·acotovelavam o comerciante 
honrado, ó burguês endinh'éirado ê a malandragem cri'minosa dos ladrões; 
dos desõrdeiros, dos -peralvilhos. Os meninos da ·Ribeira ·de· .Lisboa . 

.. ' 

(156) Cartas Jesuíticas {Cartas avulsas), Of. lnd. Gráfiça, RiQ, 1931, p. 160. 
(157) Ob. cit., p_. 51. __ 
( 158) Leite, S. , H i~tóriet da Cómp. de l'!3n~,_ .. V Ql. l, I.ilv, Çivi!lzação 13ré\&flei rÇl 1 

1918, p' j 1 t 
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eram, nem mais, nem menos, que «moços perdidos e ·maus, que aqui 
chamamos patifes>>. Estas as expressões contidas em Páginas da His-
tória do Brasil, do padre . Serafim Leite, citando o próprio fundador do 
colégio, Pero Domenech. 

J~ foi a esses meninos, possivelmente convertidos, que confiaram a 
tarefa de auxiliar nos trabalhos de aproximação das crianças, a fim de 
lhes inculcar nova religião e lhes modificar a mentalidade! 

Trabalho paciente de sapa, que a9ia diretamente, procurando abalar 
a estrutura da sociedade indígena. Essas medid?s vieram cedo, logo 
nos princípios da catequese. 

Mas os plan.os de execução eram modificados conforme as circtlns-
tâncias e os resultados obtidos. 

Ainda em 1552, talvez provocada por alguma reação às proibições 
sistemáticas contidas em direções ou outro documento da mesma natureza, 
houve permissão para que os meninos mesclassem canções portuguesas 
a cantos nativos. Na verdade, a Companhia de Jesus, diante de certas 
dificuldades, tolerou e · até estimulou as exibiçõ~s mistas, de maneira a 
fomentar o bom entendimento. 

O trabalho de infiltração e desmembramento foi hábil e int.eligente,.. 
mente executado. Dirigindo--se à criança e . dando--lhe nov? orientação, 
levantavam barreiras entre duas gerações, pelo menos, pois forçosamente 
aqueles a quem não permitiam conservar quaisquer de seus costumes, 
não podendo utilizar nem as línguas de suas nações, ainda afastados 
.de seu meio, tornar ..... se ..... iam indiferentes às tradições de suas tribos. 

E em decorrência · de um fenômeno muito comum entre os menos 
esclarecidos, todo o passado se tornou _alvo de julgamento severo, pois 
·até preconceitos os conversas aceitaram. 

Se a transição brusca constituiu empresa difícil em relação ao adulto, 
a educação na infância foi meio realmente eficiente. · 

Nesse-·septfdo o progresso foi rápido, pois em 20 anos, e até menos, 
já começaram a aparecer índios tocando instrumentos aqui introduzidos 
e participando ativamente da vida religiosa. 

Mas a ação catequéti'cà, enérgica e arbitrári . 1, dirigida exclusiva-
mente para o índio, por isso indo buscá-lo em suas aldeias, a proporção 
que foi ganhando estabilidade e direitos, quando lhe foi possível instalar ..... 
se e ter maiores possibilidades, modificou os rumos de seus planos e não 
se deu mais ao trabalho de su}eitar · unicamente o nativo. Isto patural-
mente logo que superou a fase crítica do desbravamento, quando o braço 
operário passou definitivamente do índio para o negro. escravizado. muito 
mais dócil ao domínio em virtude de suas condições culturais e da desam-
bientação que experimentava. Deve,....se lembrar que a luta contra o índio 
esteve sempre ligada às necessidades materiais, pois nos trabalhos de 
penetração e instalação, nas tarefas do campo eram precisos colaboração 
e braços para suprir todas as exigências -de ocasião. 

A rebeldia do índio acarretou naturalmente contratempos e dificulda
des indesejáveis, nuncà esmorecidas. 

f 
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É _ certo que com o aproveitamento do africano não desistiram de 
todo da conversão do silvícola, mas, pelo menos, diminuiu a intensidade 
e agressividade da ação . · 

Diante 'dos fatos, ninguém poderá negar a influência~ da Igreja em 
dado momento e ·em determinada área, mas, tão pouco julgar que a 
catequese tenha atingido toda a população indígena do Brasil. 

Ainda será preciso lembrar que as casas de ensino, os conventos 
foram instalados nos lugares mais acessíveis na época e onde havia tribos 
justificando a presença do missionário. Mas nos lu9ares onde foram 
assentadas as obras de ·catequese fundaram-se as cidades principais das 
Capitanias e, em pouco, a população indigena praticamente desaparecia 
comprimida pe1a colonização, pela catequese, pela própria civilização, 
enfim. 

A esse respeito ficou a impressão do padre Antônio Vieirp.: «Sendo 
o Maranhão conquistado no anno de 1615, havendo achado os portugue
ses desta cidade de S. Luiz até ao Curupá mais de quinhentas povoações 
·de indios, todas mui numerosas e algumas dellas tanto que deitavam 
4 a 5 mil arcos, quando eu chequei ao Maranhão, que foi no anno de -
1625, tudo isto estava despovoado, consumido e reduz.ido a unias poucas 
aldeiotas, de todas as guais não ,poude André Vidal ajuntar 800 índios 
de armas e toda aquela gente se acabou ou nós os acabamos em pouco 
mais de 30 annos, sendo conEtante estimulação dos mesmos conquistados, 
que, depois de sua entrada até aquele tempo, eram mortos dos ditos indios 
mais de 2 milhões d'almas». (159) 

Em alguns pontos desapareceram sem deixar vestígios . . . 

Foi o que observaram Spix e Martius, no século XIX, ao abordarem 
a situação do índio em face da intervenção do civilizado: «De muitas 
tribos citadas nas narrativas de Acuiía, de _raças poderosas · ribeirinhas 
do Amazonas e de ainda diversas outras indicadas em mapa~ não encon .... 
tramos vestígio$ algum ou apenas longínquas reminiscências de nomes 
~emelhantes» . ( 160) · 

Passada a fase aguda do problema, as coisas ficaram restritas à 
periferia, pois o interior brasileiro, de natureza dens? e penetração difíci1, 
abrigou o índio, já então perseguido e ameaçado em nome da civilização. 

Mâs sendo missão precípua da catequese integrar o nativo na co
munidade colonial e com isso fazê-lo participar também do lado espiritual. 
levou-a a inclUí-lo nas atividades relacionadas com a música, com o · 
tea~ro, as quais a Igreja utilizou como meio de aproximação, adaptação 
e educação . Pela natureza dessas manifestações e pelo tempo exigido, 
o indígena somente pôde tomar parte coi;no elemento agregado, de con· 
junto. 

( 159) 
gêm da p. 

( 160) 

Carvaja!, Rojas e Acuiía, Descobrimento do Rio Amazonas, nota à mar .. 
108, comparando narrativas de Carvajal e dos Jesuí,tas. 

Spix e Martius, Viagem ao Brasil, Imp. Nacional, 193.8, p. 141 . 
. . 



A colaboração que o nativo poderia dar ao teatro e a música nunca 
foi aproveitada, porque eram os missionários que preparavam os espe..
táculos, que armavam as cenas, ·utilizando o lado colorido que o meio 
oferecia, mas não dando ocasião a que a inteligência e a habilidade do 
homem da terra se revelassem. 

Os autos, que foram encenados nos adros de igrejas, se baseavam 
naturalmente nas moralidades preconizadas . pela Igreja e tinham como 
personagens seus vultos principais ao lado das alegorias do Bem e do M al.. 

O indígena foi utilizado como peça de engrenagem, elemento ~e 
enchimento. Por isso não há notícias do nome de um índio se desta..
cando da massa, quer como executante, quer como tipo criador . Nesse 
caso é claro que não se faz referência ao índio livre, mas ao que ficou 
na dependência do missionário . 

Ainda ignora..-se se algum descendente de índio, pelo menos, tenha 
seu nome inscrito na História da Música do Brasil, como sucedeu com 
os filhos de africanos . A pessoa do nativo, quando não foi esquecida, 
ficou englobada na grande parcela que · ajudou, as orimeiras obras mà...:. 
teriais e espirituais realizadas no Brasil colonial. As poucas vezes em 
que lhe fizeram justiça aparece disfarçado sob o nome de batismo ou 
apontado simplesmente como um índio. . · 

É bem verdade que também com o negro deu..-se o mes~o. mas ou 
porque este e seus descendentes permaneceram em contato constante 
com a socieda de colonial, ou porque· avultavam-lhes qualidades incomuns 
de adaptação, muitos figuram honrosamente em páginas da cultura artís..
tica brasileira . 

Com relação ao í.ndio e sua participação na música, nota..-se que, na 
ocasião, se não falt~u estímulo, falhou o apoio que lhe poderia garantir 
uma posiçãq definida. H ouve mais intenção para o lado exclusivamente 
prático, que deveria· beneficiar a colonização e as corporações religiosas. 

No entanto, em várias crônicas, em depoimentos dos próprios Jesuí..
tas encontram..-se referências à musicalidade do indígena, à sua fa cilidade 
e~ improvisar e às suas qualidades de cantad<;>r. 

É certo que para falta de esclarecimento sobre a participação do 
índio ·na vida musical cooperou aquela maneira, muito dos portugueses, 
de tratarem como negros índios e africanos. 

De qualquer forma, é doloroso verificar-se que em período tão 
dilatado nunca tenha havido 'ugar· para a citação do nome tribal de um 
nativo, a não ser no terreno da luta, da conquista, quando sua colabora..
ção foi imprescindível e decisiva . Ou o ensino mu~ical não teria sido 
eficiente? Quer parecer que sim. .A ele foram dados apenas os co~ 
nhec1mentos elementares, suficie.ntes para uma colaboração de bom nível 
e não instrução mais cuidada . 

A entrada do negro no Brasil talvez tenha proporcionado ao indígena 
certo desafogo; pois ·a atenção do cateqú1sta se ·desviou um pouco, dando .. 

. lhe certa trégua, mas ainda assim não lhe davam liberdade, pois não o 
considera.vam como homem livre, fuas peça <tproveitável e negociável, tal 
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como o viu o padre Antônio Vieira por volta 
de instalada a catequese. ( 161) 

de 1658, um século depois 

Ainda em meados do século XVIII era necessário apelar para leis 
e bulas a fim de proteger o índio e seus descendentes: só em 1755 é que 
o nativo ficou isento de toda inf amia. Esta a razão que motivou modi
ficações nos estatutos da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência 
do Grão . Pará para que o índio pudesse aí ser àdmitido! ... 

A verdade ê 'que se o negro conseguiu escapar do anonimato, embora 
com prejuízo de seu nome tribal, Pª:1'ª isso teve que recorrer a subterfú
·gios: ot1 ingressar na vida religiosa ou simplesmente servir à Igreja e à 
sua música. Po.r esta razão, mais· tarde,. na transição do século XVIII 
para o XIX, nas descrições de festas e cerimônias nas quais entravam 
em ação conjuntos de instrumentistas e vozes, pode-se yer.ificar que foram 
apontados, com surpresa e admiração, não o índio mas o negro, não 
mamelucos e caribocas, mas · mulatos . . 

E o negro seria ·mais inteligente, mais desenvolvido, mais musical 
que o indígena? 

O chamado Conservatório de Santa Cruz passou a ser notável como 
estabelecimento onde ministravam ensino musical quase exclusivamenti> 
a homens de cor, filhos de negro e bran·co ou mesmo negros. 

Até esta altura fez-se referê!lcia à ação catequética junto ao índio. 
E a reação do indígena? o que se furtou à catequese e o que não foi 
atingido? 

Pensar que o indivíduo fugido do domínio do missionário. tenha-se 
tornado elemento transformador ao voltar a seu meio, não parece hipótese 
aceitável pelo fato mesmo de não ter admitido a sujeiçã.o. Esquivando
se ~ orientação do catequista, o indígena revelou desde logo a decisão 
de continuar fiel a sua cultura. E mesmo que já tivesse. sofrido alguma 
influência capaz de lhe modificar o comportamento, ao retornar à tribo 
inevitavelmente seria reabsorvido, pois o próprio meio se encarregaria 
da reincorporação . 

O que há para lamentar é que, afora os cantos estampados por Jean 
Lery, nada mais ficou anotado sobre a música indígena em si mesma. 
Apenas o registro de achados, de coisas : e fatos julgados interessantes 
ajudam a que se faça idéia do que teriam sido as manifestações musicais 
do índio no passado distante. 

E não havia conhecedores de música ·nos colégios? Não havia o 
«chantre» nas ciêlades? · 

O que realmente não houve . foi qualquer interesse pela cultuta indí
gena, aliás des.de logo não admitida . como provam as opiniões dos mis,.. 

( 161) Carta a El-Rei . . . escrita pelo P. Antônio Vieira, Jn «Rev. Inst. Hist. 
Geog. do Rio die Janeiro, Vol. IV, 1842, p. 113: «Haverá 14 meses que !Continuo 
a miissão pelo corpo e braços d'aqueles rios, de onde se N~m tn1zido mais de 600 
escravos, todos examinados primeiro pelo· mesmo missionário ··na forma das leis de 
V. Magestade, ·e já o anno passado se fez outra missão d'este ~nero aos mesmos 
dos pelo padre Francisco ·v ellooo, em que se resgataram e desceram outras tantas 
peças, em grande ben~ficio e fructos d' esta missão». 
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sionários, entre os quais o P. Manuel da Nóbrega. Limitaram-se a 
pretender salvar almas. . A música do índio, mesmo levando em conta 
a impressão de momento, nada significou para a maioria dos que privaram 
de muito perto com tribos em plena expansão de suas culturas. Viram
na como coisa exótica, sem atributos que a dignificassem. 

Certamente que aos missionários em geral e ao Jesuíta em particular 
deve-se atribuir toda a perda de uma documentação que poderia ter sido 
recolhida em condições excepcionais, possibilitando ao estudioso de agora 
trabalho mais seguro por se apoiar em dados autênticos. O que o Je
suíta, pelo menos, deixou · de valia nesse particular na quase totalidade 
está contido mais na crítica injusta e nas restrições impostas. 

São as informações 'de observadores desapaixonados que mais es
clarecem sobre ·a prática da música nos primeiros séculos da conquista. 
Mas ao esclarecimento falta a documentação propriamente musical, fi
cando, portanto, no terreno descritivo. 

Neste ponto deve ser feito o balanço da catequese em relação às 
manifestações de ordem musical de maneira a determinar como poderia 
ter modificado a musica do nativo a ponto de deturpá-la ou destruí-la 

/ 

totalmente. 

Certamente não seriam as crianças recolhidas às missões, nem a 
pequena parcela de gente adulta que, dali por diante, iriam responder 
por toda a população ·indígena. Criadas e educadas em meio absoluta
mente estranho, meio hostil às tradições indígenas, sem qualquer contato 
com suas tribos, essas crianças teriam de perder naturalmente as caracte
rísticas de origem: índios na aparência e arremedo de civilizados na 
mentalidade jovem. E por isso ainda mais exageravam virtudes. 

Muito índio adulto talvez tenha-se compenetrado das vantagens da 
nova ·religião, do novo estado de vida, mas, nem por isso, poderia caber
lh~ a responsabilidade de representar todo o meio indígena. 

E como modificar se toda aproximação, todo o contato foi vigiado? 
A segregação do nativo, ainda criança, foi pensada logo nos princípios 
da catequese. Em carta de 1553, o P. Manuel' da Nóbrega fala em 
criar os filhos do gentio de pequenos e ainda evitar a aproximação com 
o branco, para que assim melh9r aceitassem a doutrina. 

Ainda mais: é claro que nos centros onde a civilização se instalou 
não havia mais condições para práticas religiosas sistematicam.ente nega-
das e combatidas. · 

O fato do índio ter figurado nos conjuntos que participaram da 
música da Igreja nos primeiros tempos da catequese e ainda as informa
ções dos interessados diretos em sua conversão é que deram causa · à 
suposição de que a música indígena teria se transformado ou se apagado 
.com a introdução do Gregoriano e da música simples das Ladainhas e 
dos Benditos. Uma e outra chegaram até ó índio a catequizar ou já 
catequizado, dep·endendo apenas da oportunidade e das circunstâncias. 

Mas quando permitiram o canto indígena juntamente com as danças 
e cantigas portuguesas, esta~ deveriam ser as populares e não as de 

• 
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caráter devoto, pois tratavam-se de folguedos, que também deveriam 
funcionar como atração indireta. 

Canções portuguesas cantadas por meninos portugueses! ... 

E onde teriam ficado· os rastros dessas práticas? . 

E o colonizador? Teria esquecido seus cantos regionais ao chegar 
ao Brasil? Por cert.o que não: nada o impedia de lembrá-los. 

~ertamente que em terras brasileiras a música popular portuguesa 
foi_ cantada tanto ou mais que a religiosa. E por que não encontram 
sua influência na música indígena? Não teriam pensado nisto? 

Nada mais eficiente que a convivência pacífica, amistosa para influ
enciar e transformar. E a colonização e mesmo a catequese deram ensejo 
a aproximações dessa na.tureza, COII}O já se fez alusão. 

A música religiosa entrou deliberadamente no ensino, pois aí tudo 
obedecia à finalidade de preparar executantes para as cerimônias da 
Igreja. Com isso.implantavam uma política musical visando a unificação 
de uma sociedade -em moldes europeus . ,. 

Mas para col).cluir que da escola, da Igreja tenha-se ·estendido por 
todo o _meio indígena, seria preciso, prüneiro, que o índio dispuzesse de 
qualidades excepcionais, de ma11eira a assimilar integralmente . as_ coisas 
ensinadas, inculcadas; segundo, que ainda possuísse memória impertur
bável capaz de reter indefinidamente as mesmas fórmulas e um só estilo. 
Mas a audição da música indígena, aliás como toda a de caráter primário 
e. mesmo popular, nunca proporciona coisas repetidas corri absoluta fide
lidade. A tendência é par.a a modificação, ornando ou empobrecendo, 
mas sempre tomando aspecto diferente. 

. . 
No caso de ·níveis desiguais_, processam-se modificações forçadas 

pelo grau de desenvolvimento e pela inteligência musical da parte in-
fluenciada. · 

A música religiosa, se penetrou- em grande parcela da população 
indígena, imediatamente deveriél ter-se modificado e~ suas próprias ca..
racterísticas, adquirindo condições compatíveis com o meio em que passou 
a atuar. A célula, a fórmula, ·quando transportadas, aproveitadas 
mesmo perfeitas, já seriam empregadas de outra forma, subordinadas a 
outras sensibilidades. •. 

. Fosse a música indígena de agora conseqüência da religiosa ensinada 
ou inculcada através da catequese haveria um .campo de observação uni~ 
forme, constante, indicando base comum. Mas o que constantemente 
pode..-se notar são tipos distintos, ·estilos nos quais diferenças razoáveis 
demarcam níveis· de· musicalidade, oferecendo assim um: panorama variado 
e colorido. Na maneira de iniciar ou finalizar o canto há todo um longo 
estudo de psicologia coletiva, que a música isoladamente não é suficiente 
para elucidar. 

Ouvindo coros ofaiés, kayowás, maxakalís, urubus e tembés depara,.. 
se com tipos absolutamente diferencíados, sem· nenhuma ·aproximaçãc
com a música da Igreja. · · 
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O . índio livre, o que escapou à sujeição e o que até agora resiste 
heroicamente às imposições dos que ·pr~tendem civilizá-lo, o que ainda 
defende domínios e tradições, mantem 9 padrão de sua música e, embora 
penosamente, vai encaminhando .... a para novas experiências . 

. . 
As particula'ridades interessantes que se notam agora dificilmente 

poderão provar serem oriundas do· ensino religioso, visto já no século XVJ. 
terem sido apontadas. Essa$ particularidades abrem campo à observa. 
ção sobre os processos · lógicos que dão_ lugar a todo o fenômeno musical . 

. . 
__ O ·que a catequese conseguiu e1n determinada área - ~a verdade 
bem extensa - e até certo tempo, _pelo fato de ter sido ensinado, imposto, 
mas ainda demasiado evoluído em relação às culturas indígenas, teria · 
de se extinguir naturalmente com os i~divíduos, com as tribos que forám 
doutrinadas. 

' 
Como já foi abordado, se· ficaram alguns cantos tupis, mesmo assirn 

perderam .... se de todo as características expressivas. Apesar disso, pelo 
que tem sido divulgado, sobretudo gravado, é possível afirmar que os 
pontos básicos de música primária persistem. · 

" Como argumentação a mais à limitada influência da música religiosa, 
sobretudo na documentação posterior à catequese, ainda pode .... se notar 
as aproximações com outros tipos primários, os quais ninguém. tentou 
contestar. Além disso - é preciso notar - passados dois séculos do 
término da ação catequética orientada pelos Jesuítas como entender e 
aceitar continuada· ·essa influência na suéessão de gerações que não 
chegaram a conhecê-la? 

Naturalmente que muitas outras ordens -, religiosas pretenderam e 
pretendem continuar o trabalho, mas de forma alguma sua atuação po,: 
derá ser comparada à atividade inteligente, pentrante, agressiva desen~ 
volvida pelos congregados de Loyola. Os métodos são outros, . talvez 
as disposições mais liberais, outras as intenções, muito embora seja possí
vel apontarem,..se erros, excessos e arbitrariedades cometidas, a inda hoje, 
em nome de uma a·ção civilizadora. 

O trabalho de. destruição continua .implacável, friamente executa,., 
d.o, demonstrando, ao contrário do que asseveram, completo desinteresse 
pela causa do índ·io. 

Herbert Baldus, em pesquisa junto ao Borôro, constatou que «os 
missionários afastam os costumes antigos da vida de seus alunos» ( l62) . 

Em relação à música ainda notou que «na escola infiltram,....se meca-· 
nicamente frases de rezas 'e histórias cristãs, repetindo os alunos inúm~ ... 
ras vezes em coro o que devem aprend,er, tal como se faz segundo certos 
métodos de ensino, para gravar vocábulos na memória. O mesmo se 
dá na sala de música na qual um frade leigo lhes inculca uma pequena 
melodia, servindo,..se de instrumentos de sopro» ( 1 ~ 3) • 

( 162) Baldus, H., . Ensaio de Etnologia Brasileira, Comp. · Ed. Nacional, São 
Paulo, ~937, p. 299. 

(163) lb. id., p. 297. 
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Esse é o trabalho ·de destribalização calculada, sutil e manhoso 
contra uma geração indefesa em razão do enfraquecimento .progressivo 
de suas tradições. Com isso, talvez, em tempo bem próximo, nada mais 
reste das mani-festações musicais do índio brasileiro. · No entanto se, 
por um feliz acaso, houver possibilidades, alguma coisa ainda poderá ser 
salva do ainda existente. 

Que a música indígena se m.odifique em seus padrões próprios é 
perfeitamente lógico e mesmo necessário, pois dessa forma ampliar-se-ão 
as perspe~tivas, proporcionando experiências que levarão a outros planos. 
O que não se pode admitir é que se perca, que seja destruído, conscien
temente, um patrimônio, que representa fonte de estudo até para. a 
própria música evoluída. 

O material que hoje é recolhido em · gravações 'demonstra que a 
música indígena de agora guarda os mesmos pontos básicos, o mesmo 
caráter, a mesma formação estrutural ·dos cantos encontrados por Jean 
Lery, no século XVI, qua~do hábitos e costumes tribais foram presencia
dos em sua total autenticidade. Por esta razão, o trabalho do então 
futuro monge calvinista se apresenta, hoje em dia, como documenta.ç.3.o 

·valiosa ao estudo da matéria. 

' 
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MúSICA TUPINAMBA 

São os cantos tupinambás insertos em Histoir:e d'un voyage faict 
cn la ter:r:e du B.résil, autireme.nt dite An1eriqu.e, de Jean Lery, que 
hoje orientam sobre a linha geral da 1núsica do índio brasileiro. 

Não importa que essa contribuição se ressinta . de certa superficia
lidade, visto, ·assim mesmo, conter elementos de importância sobre a 
estrutura do canto indígena . 

Lery utilizou os números apenas como nota pitoresca. A manifes
tação musical se uma vez o empolgou, por outras deu causa a inter
pretações pouco lisonjeiras sobre o nativo. 

É certo que não houve intenç.ão deliberada de observar a música 
indígena e também não- se poderá mais saber se Lery tinha condições 
p·ara fazê-lo. Mas a intuição o guiou acertadamente, pois nunca desligou 
a música das manifestações em conjunto. 

As anotações possivelmente deveriam ter sido feitas ainda no 
Brasil pelo então aspirante à vida · religiosa. Seria bem importante 
saber-se exatamel).te qu•ando esses cantos foram Jançado na pauta. 
o fato é que, embora tivesse colhido notas e feito observações sobre 
curiosidades e hábitos da vida indígena , Lery não cogitou imediatamente 
em lhes dar publicidade. Quando o fez foi por instâncias do advogaqo. 
Jean Crespin, assim inform·am. 

. 
Sabe-se que os originais foram perdidos e só mais· tarde a obra 

refeita e então editada por Antoine Chuppin , · e~ 1578, em. La 
Rochelle. 

Desta primeira edição constam apenas as letras dos cantos . Estes 
só .aparecem na 3::i edição, de 1585, ainda publicada por Antoine 
Chuppin. Que essa primeira apresentaç~o, feita ou ditada por Jean 
Lery, deverá ser considerada como a original é fora de dúvida. · A 
observação se prende às interpretações encontradas em edições pos ... 
teriores e nas traduções da obr·a em apreço. 

O s cantos tupinan1bás possivelmente 'estão -representados em suas 
linhas gerais, por isso abreviados. Mas o quadro que o ferecem faz 
ver que a idéia musical se move por intervalos muito próximos ou 
consta apenas de um som .· Em dois números, o 1 <:1 (o Canidé Iuve) 
e o 4", a linha musical se encaminha para a conclusão, enquanto 
nos demais fica ·em suspenso, dando oportunidade. ao canto infinito. 
Se o canto se conclui é claro que há sentido tonal . 

A repetição sistemática dá lugar à quadratura do canto. 
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Os cantos tupis divulgados, em 1585, por Jean Lery 

na 3ª. -edição de sua obra H1'.Jfoire d' un voyage 

Jaict en La ferre du Bré.Jil 
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. . . -. :~?rts"l~§ l1oi11n1~s en ~J1crn.a·ifon à1p~rt.;l~s .. fe·ttt 
·:., ··:·. ::-'..~rl~~··.êri,.·vpc auttc, & lcs ~·nf.1tfs ~le i.iiefln~~ 

~ · ··,:·. )~.tiill~·'R~riq 'ijúe· ic .vls dixoti"do11z.e dc·(?cc$ _111cr~ · . 
r~ .~.·~ ;-;~lr-~;ft'~<-.::·,"'.',; .-- . .. ·.:. · · i. 1 '> ( ~- .~~.~.::ti#';,p~-~~>~·; .. ;-· ~ 
"" ,,,_~......:.l..:! ... ~........_:_:.-:..~l .. ~._;;.~:~::.:~ .. ~. ... _· .. ·-· .. . .. . .. . ... . , ..,..,....;.:;.-... ~.::>. ~. .~~, .. ~-.3 .. :c~.t-~#:-.. ~;~z~;.~~~v-:..:' 



r 

• 

r 

1 ,, 

-91-

. . 

< 
·' 

. D~r.: .. l . ~ t\ · M r: ~ r Q v r. 
• 4 • • 

' ' . 
)1t'ttr" .l<'s C~r11ibeJ; <.1ni s'cfl<)yc11t r.1_rigcztttt('C . . , . : .- . . : 

lcs ·hou);~1JC:~( ; .rne . dqú~arl t l)icn q~l' iltt fç"'.'. ,·. ::·.,::. ; .. 1 
' ; .. ,... ·• ' ' ' '' ' • < ...... .:·<-, _<- .~.- ,_ 

~-~, y~~ .lJ~1 e~Klt1f~i::~ff ~·i?:' <:~~ e :tc;r~!'iú ai r.ç:, .:iç p,~ri~1f:,:.t' :j.~~~~;~:~·w;1t:~:;~! ·111{l~~~1111;~l~t,i'f!~Jê;~;~f).rpp.~b.:ivr~~: q~ç, ·.n§ tJ:~ ;·J!~íft. '1
1
" · if~~~;:.rt~ 

nicuriffi ~i~j;i~1po:~1t;vx>.ir ç:~ynyfl çr.~, ~e. t!f i~J -.~:~:!~l~~·~~ !f~~~I~ 
fut · accor.rt~;~'in~:t•apr.CS · qtlC }C$ (': A'f.~tbt~)atl'~fi~~;f':f~ftfjiJf~Z'.;:~~:~! 
q ue ' dl·p~rt:ir d?~\lCC]es fc1ni11C$ & cnfi1ns, 'Jct~s:"j ·-~j,f'~i~!r Sf 'rª 
curcn r cft roitcment défenôu, de ne fortir rles· · :r''.·:::: if!t• ~ .~ 
maif<>llS ou -lJs e.fioyét,atnS q~e de- là iJs cfcou:,: . .' 
Jlaflê.:,nt attciltiuc1ncnt <]Uand iJs Ics or~oycnt 
chantcr : nous J.yan~ auffi co1nmJndé de nous 
t<-nir cios dans fe Jngis o tr'c ltoyÇt 1es fcm1nçs~ _ · 
~infi que nous dcíic·nnion.s, fans fç~uo.ir encor 
<:e qu'ils vouloyenr ·faire , n o us êom1néçafmes 
d'ouir cn la 111ai (on o il cfiovcnt: les hotnn1cs 

. . J .. 

(la<Jnclfc ri'cll{)it pas, à t 1cntc pasdeccllc0tl, : .. :;,~-~~"":,.,:~· 
J1oü .~ < fiion$)Vt1l1rtiit6.>rt bl~ , cõrnc "ous di•. · J,;:;.~~~;)r:- ': 

' ' . . ~. ·' ·~· fí·tt J,;:t ... 

ricz .lc t~1uitnu;tc de, c<;ux qní bar botent let;tr~t';··e!l:~*':~r>;';Jf.qh;~· 
hcur~s:t~ q\i~~x~tc11dan~tcs .fe11~n1.cs,J~~fquc~.lc~~;;;:,f;~~!:r;. ! yqJ?~, 
ct1oye11t d:n t1'6rnbre. d'cnttiroifd~ux cêt:~~ «t:Otfa~:!~;;t~11t'. .• ·~·:·ft ,· 

f' 1· ' J f, íl H ' l' '11 . .J'. f'_ ·" •"' •C '<'.;'f,,,)t, J{cJc»J. t , 

tcs l<' cnans ucoout., <'h· prc at <?rc:i e 1e 1cr_. '::( .. t~':,J:;:1;_-5-; ~ · 
rcrcnt C.n \iO tnõcrau. Mais apre~ <J.llC- 1~s. ho.n1:: . .~'1~ ~·i:;.t, :: . 
Jncs pc.: ~1 ~l pen curcnt .cílcué ]C'urs ·voix, &-<li~c .. : . " <~ ·: • 
fort di 11 in ctcn1cnt 110\1 ~ lcs cntcndíli·11c~ chã- · · 
t er tou-; cnfen1bJc,.& tcpctcr Ío llucnt ccfic: ín
t cricB:io11 d';:iccour;igc111cnt, 
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., ~8{) . . fi l i,S T Ô T }\ J~ 

;•e;·n demctntay ~toutJf.aui ~ 111ai~ :ttifft tôtt'tc-.Ç í ··s · 
tí>is qu'1l 1n'en rl:ffouui\·nt, lc Ç<.x:t~r 111,;çn trcf
J:tiJh111t'1 ilillC fe1n_blc <}ll_e ~~~l°ts :t);e CnÇ(.)f aux 
<}t;(·t~lss. ~a1~d d~;.vo,~lu~eJ~~ fiair,trapp~ns . 
tlu ptcd dro1r contrC. tcrrc , plus fort <J,u'J.up:i.
t'iJtta11t , aprcs. que cha~u11 .cut. era e he Jetrant ·. 
f~y,tous v11,ani~c11~~t',~:v1l~ vo}x!ant1uc, pro~ 
1l:<',>11ccte'11r:.dcux:?u·tro1s.fo1s<l v11 tcl cl1ant, 

· · · iir.:rrri~=:~J!--===~ªi=== · .. - -- - - - .. ----- ---
~ •• ,. .... ~ ... - :; * - d.;,, -~ ·~~ - ~~~_; _,_... ; .. -....~~ ' ~-f== 

l. · H t, ht, h'Md, IJt, 111111 , hu", h1tit, · · 
·. . ) ~ 

. . .. f· . : : ; . . _: . ~ . . 

&niníl <cWerci1t.. Et párce'':que1'.n•c1ftcn~:int , 
11~.s ç~or,~ l~~s R~rf:1i~;c1!1e.~r te~1t l:~ur ln1~- .·: 
gagc., tlS attoye11t a1t ph.thC'lirS çf1ofcs que lC 
J~~~uoi:~ pcu cé11\pre,ndre; ;iy{lntlª;prié: !e tfu- .tt· 

chc1nc11t qµ 'il !~s !~\~ 4e<:lar;afl :.~ ~,l 11lf: dí~ çn .,, , 
pr<:11~i~r lieu 'c:fU"il~'àuôy'enfrfort~ i:nfí'U~ ã~r'c- ~-
s1e.tt~r1 l~lt~S gt~nd;~" p~~CS 4tc:e<t~z >;·'1cfqt,1~ls: · l 
cltoyent íi' Yaillans : tout~fois · qu~en fín ils ·:· ·' 
~r:fl:oy:cntítonf~lez·;~'.:çri~:tc qttapies lct1r mort'~~ ' 
il$ s~a.Jfcttroye~~ llc, lcs··~1er, trou,uer derricre ~ , 

~. -'· i~ · ·· l~ h:i~tcs 'montãgrics~ dÜilSHan{~·r.oycnt & ·fc : · · 

~~ •. ~1; •• ~,~~ .. l~floi~lFº~~~lt a~cç ~,ux. ,~Scm,~;Ia)t,1c111~.-'t1t '·l~'à •; 
r · · coute outrancctls auoyent n1c11accz les Oue-
. 1:~*r:: · .~]f: · I· 1i(fMlJiiatioa •~sanµag~s lctlirs ctinc1nis , dcf- ~· · 
. · . .:~ ' , . ~11els c,o~ne,1;~ qit ~i:llcµt$ (C>J'lt fi yai~-!ans~if~. 1 
~t-1··. 1~1 ~ .tt\ ''q!1~itlK1c l~s. oiit'1a~iis',cu~~t(,niprcr1 d:ahre~r 
"~ . ;"h ·~·" ~!fll t9fl pr.ins ~ mans.:~~ 9ar ctix, .~JOÍt j~uc ,, . 
: . Ojtfii#ilti»J• fcur auoyent l~Í'Oll~lS }<:tzrs · Ç11r11íbts. ,-t\U ·~lr- , 
va~:fiiàdit:f:.,·, n\ft1s nit'ils·{~uo~en t~e~1tr~t11<:Ré &:~f.1if:m~n111on -. 
1 1 •r · ~-·ir 1· ~1 . . ( . · . ~ . , 

.4: .~~·''~ ~- . ,.n lct~~~s cl,~foi.~ , q~!c I, ~~ ~.~•~.f s' çfi,·'•1.f.~?1-c~ t~l!lo , .. 
~~1 ~.;;;J: fetlc.11ncnt ch .. ·~U<>rdets 'lu "·Jlc*\ cduurtr~·tt•it\tc ·. 
ht:11'f ' ~~~;1ii'#ii·~· <jlb ' ':'":· ' '.' ,. . "'l ;~, 1~~,t~t ', ; 
~ ~-· - \_~ .... !.(. - · _ .. I ... 
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O pouieo que ficou da musica tupinambá não permite avaliar-se 
se o canto estava subordinado à palavra ou se . esta cingia-se ao ritmo 
do desenho musical, sugestionado pelos movimentos corporais. O 
fato de saber-se que as sentenças eram, como ainda são, recitadas 
sobre desenho musical único não autoriza a opção pela segunda hipótese, 
J?Ois a n1odificação do tema poderá derivar da próp-ria palavra . 

Os cantos · são silábicos, ' limitados a uma frase apenas ou .. só a 
duas palavras heura ouech, que, na verdade, em vista das interpre-
tações, não se sabe ao certo se é uma só, as vezes fra.gmentada . ( 16 4 ) 

A estrutur·a do canto tupinambá, tal como este foi grafado da 
primeira vez, indica : 

a) realização por intervalos lnuito próximo$, havendo u.ma vez 
o salto de 4ª ; 

b) ritmo uniforme conseqüente da repetição de' ttm inciso; 

· e) movimento equilibrado, isto é, sem predominân.cia de qualquer 
um, ascendente ou descendente; · · 

d) plano formal naturalmente embrionário. 
. . . I 

A uniformidade rítmica seria inevjtável em conseqüência da repetição 
sistemática do inciso, dando o plano A - ~· - A'' ... 

Nos números em qu~ há sentido conclu_sivo, .êomo .J)O l 9 e no 49, 

depara-se com u.ma fórmula· conclusiva bem cl.ara. · Nesses cantos o . . . 
plario formal toma a qisposição: A - A' - conclusão. 

Na repetição está a fórmula iniciai d.e prolongamento do canto. 
Nos tre~hos apres~ntados por L~ry essa ·repetição · pode ser noté;ld·a 

. tanto feita sobre um soni único, como pelo motivo musiéal completo . 

. Atentando-se para a descrição de Le.ry, o 49 trecho não representa 
mais que o -estribilho do e,anto entoado pelo· cô.ro. Mas seria realmente? 
Ou a limitação da linha musical tenh~ provocadp a ·suposição? 

A . qora de Jean Lery, Histoire d 'un voyage faicl en la t,erre du 
Brésil, teve várias edições: 

1 :i. ) de 1578 ( 1 vol. in 89 ), por Antoine Ch uppin, em La Rocheile, 
da qual só constam as letras dos canto~; 

Ternaux, no «Catálogo de obras sobre a América», f.az referência 
a uma outra edição impressa no mesmo ano em Rouen. 

2~ ) de 1580 ( 1 vol. in 811
) , por Antoine Chµppin, Genebra. 

Edição correta e aumentada pelo autoJ:, .onde há explicações sobre 
a palavra iout;e (amarelo) e também aparece heurauoech como uma 
só palavra. 

Do mesmo ano é uma segunda tiragem dessa edição . 

(164) Lery, J., Hístoire ... na trad. Sergio Milliet IYiagem ao Brasil), 
comentário de Plínio Ayrosa, nota 300, p. 136. 
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3~ ) . de 1585 ( 1 vol. in 8<?), por Antoine Chuppin, Genebra. 
( 

Nesta é que aparecem pela primeira vez os cantos, nas páginas 159, 
173, 279, 285, 287. 

• 
4~) de 1594 ( 1 vol. in 89), pelos Herdeiros de Eustaque Vignon, 

Genebra. Edição da qual só constam as letras. 

51~) ·de 1599 ( 1 vol. in 89), pelos Herdeiros de Eustaque Vignon, 
Genebra, dedicada .à Princesa de Orange. Nela estão os fonogramas 
nas páginas 174, 192, 315, 322, 323. 

6;;i) de 1600 (1 vol. in 8<>), por Jean. Vignon, edição que não 
é mais que a reprodução exata da 5:~ . 

Em 1611 saiu uma segunda tiragem desta 6'~ edição, ainda editada 
por Jean Vignon, de Genebra. 

· 7:.' ) de 1677 ( ... ) , segundo infor,mação de Mensel em «Biblioteca 
Histórica» . 

. 
Em 1880, Alphonse Lemerre, de Paris, deu uma Nova Edição da 

2~, a de 1580,_ que traz introdução e notas de Paul Gaf farel. 

A obra de Jean Lery foi traduzid·a p<;irá .o làtim - . Histcxia 
· N aviga.tiones in }jrasíliam ,quae. et Ame rica dicitut, aparecendo: 

- em 1586 ( 1 vol. in 89 ), editada por Eustaque Vignon, Ge~ 
nebra, tendo ·os fonogramas estampados nas páginas 128, 140, 214, 
219, 220. Esta edição logrou nova tiragem em 1594. 

- em 1592, incluída em Grands et Petits Voyages, editada por 
Theodore ·de Bry, em J:•rancfort, figurando na Tertia .i-Jairs da referida 
obra. Os cantos estão nas págil?as 186, 191, 226, 228, · 229. 

De 1706 é uma tradução holandesa em caracteres góticos, (De 
ser aa,mm~rklijke en vermmarde Reys van Johannes Lerius na Brazil · 
in America gedaann, anni · 1556, 1-'ieter \! ander, Boekverkope'r) da 
qual constam apenas as letras dos canto$. 

Já na tradução alemã, também em caracter~s góticos, .(Der H.errn· 
Johann V'On Lei;y Reis in Brasilien - Minster Platber.klichen, Buchhan'." 
. dung, 1791 -· ·, o.s .cantos aparecem nas página~ 190, 203, 276, 280. 281 . 

As traduções brasileiras são: 

- a de Tristão de Alencar Ararip·e, ofereciqa ao Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio de Janeiro ('l'ip .. Laemmert e Cia., Rio, 1889) 
tirada da . l ·f:\ edição, não ·contendo música; 

-- a ·de Monteiro Lobato, ordenada literariamente, é tradução 
. da 2~ edição; de 1580 ( Ed. Nacional, S. Paulo, 1926), onde há as 
notas de Paul Gaffarel, ·mas sem a parte musical; 

- · finalmente a de Sergio Milliet (Livraria Martins, S. Paulo, 
1911), na qual os fonogramas estão nas páginas 136, 116, '192,' 194, 195. 
Esta ainda é tr?dução da Nova Tir•agem da 2~i edição, contendo, além 
da introdução e notas de Pa.ul Gaffarel, comentários do tupinó~ogo 
Plínio Ayrosa. · 

. . 
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Com a reprodução dos ·números de uma edição para .outra e ainda 
nas traduções começam a surgir alterações que compra.metem a: validade 
da.s documentos: claves e p'osição de sinais · modificados, indicações 
diferentes e mesmo a linha musical a lterada. 

Num dos . cantos, o Canidé "Juve, que na 3" edição tem como 
indicação de altura a clave de ·dó 'da 2ry. linh·a, na 5:). edição apare.e.e . 
em clave de dó da 4_:;t. linha, o qu~ modifica um dos intervalos; nas 
trad_uções latinas vem na clave d~ dó da 1 ~ linha! ... 

Em relação às figur·as, brancas e pretas, as discordâncias pod·erão 
ser levadas à conta da qualidade ou de impureza dos tipos. 

Mas nas traduções latinas há outros pontos os quais devem ser 
otJservados seriamente, · pois logo depara-se · com acréscimo e supressão 
de valores e mudança de clave: 

Sx. 1 
• 

-3a . e 5a . edlçoe.:J 

.......... , &-~-- - -; ó----,-. õ·- i-. --+-a-. --J-. 4--·-*-· J-t-.-t - - ·· 
iattnas Traduçoe ~ 
1 1 

r • " J ' 1 ' 1 , 

• ~- ' • . - - ·-• ~ , - ·-···-r -
a .. b 

As traduções foram fei tas ainda em vida de L~ry , (falecido 
em 16 11 ) , por isso indaga-se: onde foram buscar a·s d ua·s notas iniciais 
e o valor da última? (a e b) . · · 

Ainda: por; que terminar o· · 59 número com. u~a 3'l men~r des,.. 
cendente inexistente nas primeiras edições em que figuram os cantos? 
(e) . Lery seria o responsável por essas modificàções? · 

3a . e 5a. ed i ções 5 CI 
, - numere 

lij& 4· Z'Z 

' ·t r . ~' f ., o i 
-~ 2 ~x . 

Tr e.du 
... 

l atinas oes 

Pode-se notar que. cada u.m quiz interpretar a seu modo e até 
dar significação especial a um dos cantos, como o encadeamento final 
deste 59 número . . 

A versão q ue se encontra na tradução alemã, de 1706, se ~figura 
ridícula, não pelo fato de ser ap·resentada em notação· moderna, atei
tável e até :µecessária para a mais . ampla divulgação, . mas em virtttde 

' 

., 

; 
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de um sincopado e acréscimo de sons que o tradutor, ou q·uem tenha 
colaborado, não poderja dar como original em vista do que consta 
da 3~ edição da referida obra. Sergio Milliet, traduzindo a nova 
tiragem da 21;\ edição, na qual não figuram os números musicais, 
recorreu, segundo disse, à edição de Bry, mas usando clave diferente 
num dos cantos! Mas se valeu~se dessa fonte, 'não se compreende por 
que a nota à margem do 39 número, indicado na 3~ edição como 
Chanterie des sauvages, traduzida para o latim como Barbaram modu 
latio, passou a Der wilde Gesangl · 

· Ê claro que se ·deve considerar como absolutamente válida a notação 
inserta na 3~ edição da obra de Lery, quando, primeiro, os cantos 
foram divulgados. 

* * * 
Se todos os cantos recolhidos ou apenas estampados por Jean Lery 

interess·am vivame:nte aos estudiosos da cultura indígena em geral, o 
Canidé luve logrou fixar ..... se como exemplar da música · indígena do 
século XVI. 

Mas · ficou em que versão? 1 

Não na da primeira vez em que os cantos tupinambás foram estam ..... 
pados, mas nas que ilustram as traduções latinas! Ficou, portanto, 
senão desvirtuado, pelo menos interpretado. 

O que causa estranheza é que a primeira tradução latina é de 1586, 
Logo seguiu imediatamente a 3~ edição, que é de 1585, na qual estão 
os referidos números . O editor foi o mesmo Eustaque Vignon, de . 
Genebra! 

Quer parecer que as modificações existentes nas traduções latinas 
são produto de· interpretações acordes com a música religiosa da época, 
tanto que o 49 documento finaliza a gregoriano. 

Na tradução brasileira de Sergio Milliet essas modificações persistem. 

A liberdade co.m . que · indicaram claves, as armaram e alteraram a 
linha do canto demonstra claramente que, na época, não havia muito 
cuidado a esse respeito e, certamente, estavam muito longe de considerar 
o valor documentário da música primitiva. 

Quanto à le_tra nota~se também que nunca houve interesse em 
grafá ..... }a fielmente, ou por não julgarem necessário, ou por não a com .... 
preenderem, o que parece mais aceitável. 

Lery grafóu canidé, enquanto, ·na mesma época, André Thevet e 
Gabriel Soares de Souza anotara1n canindé. · 

A diferença de grafia poderia ter decorrido .da ,má audição de 
L~ry oti descuido na anotação. · 

Mas o número em apreço parece. fadado a despertar constante 
interesse em razão de curiosidades que o acompanham. 

Após quase 2 séculos con1pletos da 1 ~ edição da Histoire d'un 
voyage . . ., apareceu no Dicionário de Música, de J. J. Rousseau 

-
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de j. J. Rousseau 
dos «Selvagens do 

onde estâ 
Canadá». 

estampado o canto 
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( Duschene, Paris, 1786) um canto atribuído aos selvagens do Canadá, 
cuja linha musical e a própria letra coincidem singularmente com o 
Canidé l uve dos Tupinambás (Página 87). 

É certo que o trecho é um pouco mais extenso, mas as letras 
têm muito em comum: 

Canidé louv~ heura oueh (Brasil) . 

Canidé louve he hera oncebé (Canadá) . 

O he; se não está no referido número, aparece e.m outros cantos 
dos divulgados por Lery. 

Nenhum esclarecimento acompanha o número estampado por 
J. J. Rouseau, além da indicação de procedência, assim mesmo muito 
vaga - «sauvages du Canada». Mas, .considerando o documento, 
verifica.-se que a extensão que lhe foi ·d·ada e sobretudo a linha geral 
têm toda a aparência de dois dos cantos apresentados por Jean Lery 
- o primeiro e o quarto - abreviados e reunidos, com acréscimo de 
dois compassos que parecem funcionar como elemento de soldadura: 

_J. o n 1~mer o --I _li?_lJ úm e r o I 
Ex. 3 - . . . ' . l 1 1 J ' 11 

- 1 l 1 1 1 1 1 ' 1 • 1 1 ' 1 1 1 r • ~ 1 1 1 â li u 
. . .::::iil ~ • . . • • - 1 1 .• - J - - - - - - - ·- .. - a 

•I n - /t 
,, 

. -.;i • -

íl 
'- . 
' 

Coincidência? Interpretação? Fantasia? 

Mas foi François Fetis, em sua História Geral da Música; quem 
primeiro atentou para as coincidências encontradas entre cantos primários 
recolhidos em pontos diversos: Caraíbas negros, indígenas do Canadá 
e da Polinésia . 

Fetis qualificou os achados .como «mistérios históricos». 

Mas, procurando informar bem, citou o nome de Theodore · de 
Bry, parecendo, pela maneira por que o fez, caber a este cidadão a 
responsabilidade da pesquisa musical. E mencionando Theodore de 
Bry, Fetis imediatam.ente esclareceu parte do «mistério» . 

• 
Theodore de Bry foi um espírito vivamente interessado pelas 

grandes descobertas e daí a menu.mental obra por ele publicada -
Grands et Petits Voyages - cuja terceira parte é dedicada às narrativas 
de viagens ao Novo Mundo, no caso ao Brasil. Aí aparecem, traduzidas 
para o latim, a Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésit de Jean 
Lery, e a de Hans Staden, Memorabile Provinciae Brasiliae Historiam ·-conines .• 

Fetis transcreveu em sua História Geral da Música somente um 
canto, o terceiro, dos divulgados por Lery e ainda assim ligeiramente 
modificado . 

a) notas de soldadura; b) sons acrescentados nas traçluções latinas. 

• 
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Ao transcrever o canto · dos «selvagens do C'!nadá», reproduzido 
do Dicionário de Música de Rousseau - conforme consta de nota 
de pé de página - Fetis modificou o 6~ compasso! Por que? Esse 
mesmo canto, de acordo com a informação ainda de Fetis, foi ratifi
cado pelo P. Kalen, em sua obra R eis door N ord Amerika, publicada 
em 1772, em Utrecht. 

É estranho que Fetis, conhecendo a publicação · de Theodoro de 
Bry, como provam a .citação de seu nome e mais o número estampado, 
não se tenha interessado pelo primeiro canto - o Canidé luve - cuja 
linha melódica também poderia entrar naquele «mistério histórico», 
juntamente com os demais cantos apontados . 

Se em relação à linha musical há diferenças na extensão e no 
contorno, as letras do canto dos nativos do Canadá e dos Tupinambás 
se assemelham curiosamente. 

Tratando-se de ,música primitiva, feita com limit·ado número de 
so11s, são admissíveis as semelhanças apontadas . Mas a letra reforça 
a coincidência e abre campo à pesquisa de profundidade: teria havido 
engano na informação de Fetis? Teria faltado um certo cuidado nas 
procuras? E a língua tupí? 

Por que ainda canidé, como anotou Lery, quando a grafia certa 
seria c.anindé, tal como grafaram outros cronistas da mesma época 
em que Lery esteve no Brasil? · 

D esde a primeira edição da Histoire . .. , a letra relativa ao canto 
em apreço foi indicada como canidé iouue e não cani.dé iounne, como 
ficou conhecido, talvez em definitivo. Mas será preciso lembrar que 
ainda no século XVI o u e o v se confundiam no traço igual. Isto 
faz ver que a palavra dev.e ser iuve, aliás como está na História da 
Música, de Rousseau. 

Quanto à palavra heura, também grafada com trema no u, e he 
aparecem .com ·grafia absolutamente igual em ambos os documen tos. 

A informação duvidosa de Fetis, visto não fazer qualquer refe
rência a Jean Lery e dando um dos documentos como de colaboração 
e responsabilidade de Theodore. de Bry, leva a pensar que nem tudo 
o que consta -do conjunto de seus «mistérios históricos» deverá ser 
aceito sem restrições ; se- é que há mistérios . 

Felix Clement, e1n sua História da Músic.a, publicada em 1885, 
no capítulo sobre Estética (pág. 4) também reproduz um canto de 
caraíbas negros, ,mas desprovido de letra . Esse documento tem seme
lhança absoluta com o dos nativos da ilha de O·whyheé, já esté,lmpado 
por F etis, apenas com as figuras de colcheias unidas por bárras . " 

10 tema é deveras interessante por envolver, a um tempo, música, 
língua e .culturas. · 

Mas em tudo isso não parece haver mistérios, mas talvez certa 
superficialidade na ·pesquisa e na apreciação. 

• 

.. 

• 

• 
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Embora a indicação de procedência e das fontes de onde foram 
colhidas as informações e os documentos não dê margem, por enquanto, 
a que se chegue a conclusões, uma vez, pelo menos, pode-se afirmar 
que um dos cantos estampados por Fetis, na página 13 de sua H istória 
G cr.al da Música é exata.mente o 39 número divulg·ado por .Jean Lery, 
no século XVI, de tribo tupí do Rio de Janeiro. 

M as .a linha musical . do C.anidé iuve parece não .ter desaparecido 
de todo com os tupís colo·niais. É o que se pode deduzir da observação 
de Spix e Martius, em Viagem ao Brasil, viagem realizada no século XIX, 
entre 1818 e 23, com referência aos índios Mura, de Minas Gerais. 
Dizem eles: «admira terem as melodias que Lery assinalou há mais de 
2.00 anos, entre os índios das proximidades do Rio de Janeiro, tanta 
semelhança com o que nós notamos aqui» ( 165 ) . 

É bem curioso notar--se que Spix e Martius não fizeram referência 
a um canto, mas às melodias, o que parece indicar que encontraram 
mais de uma linha musical parecida ou realmente igual às que Jean 
Lery estampou. Esse fato talvez explique semelhanças de canto3 entre 
tribos localizadas em pontos diversos e distantes e pertencentes a 
famílias linguísticas diferentes. 

Outra observação, e esta do Conde de C·astelnau, de 1842, volta 
a focalizar os mesmos cantos. T ratando de danças religiosas dos 
Apinajé, disse: «A descrição de Lery é particularm.ente de notável 
exatidão; nos ·dois povos ( Tupinambá e Apinajé) as notas ·do canto 
são idênticas» ( 16~ ) . 

Novamente surgem as interrogações e não dúvidas: 

Por que em tribos distantes pela localização, pelas origens, no 
tempo, voltam a aparecer pontos .comuns em relação à música: Tupi,., 
nambá, tribo tupí do Rio de Janeiro, conhecida no século XVI ( 1557-8), 
Mura, tribo mura do E stado do Amazonas, visitada no século XIX 
( 1818--23), Apinajé, grupo timbira do E stado de Goiás, observado 
também no século XIX ( 1842)? 

(165) ob. cit., Vol. I. p. 345. 
(166) Castelnau, F. , Expedição às regiões ... Ed. Nacional, S. Paulo, 1943, 

p. 352. 



FENôMENO MUSICAL 

~ , 
FORMAÇAO DA LINHA MELODICA 

o fenômeno musical que se apresenta no meio indígena tem sido 
interpretado de maneira a colocar o índio como incapaz de criar qualquer 
desenho melódico. Mas o fa to indiscutível é que o fenômeno tem 
lugar aqui como em outros meios primários. 

Oriundo de situações às vezes ignoradas e logo sujeito a motivações 
que escapam à compreensão comum, manif esta..-se e logo se estabelece 
em tempo e coµdições impossíveis de serem . determinados, pois aparecem 
em culturas que não dispõem de recursos capazes de imediatamente 
registrá..-lo. 

Não importa a extensão do desenho, nem seu valor estético, mas 
apenas o aparecimento e aproveitamento na forma de mensagens. 

Tem..-se que admitir que, desde esse momento, revelam..-se uma 
inteligência musical e um ato criador. Isto corresponde à faculdade 
individual de utilizar o som musical como meio de comunicação. Ação 
e consciência talvez não s~ revelem simultaneamente, mas na ação a 
consciência está esboçada em caminho do desenvolvimento e da. afirmação. 

O fenômeno musical se torna evidente através das diferenças de 
altura e duração entre os sons. 

Naturalmente o elemento essencial é o inlervalo, porque só por 
seu intermédio será possível constituir..-se uma linha musical. Esse 
mesmo intervalo está presente na linguagem falada, determinando 
gradações de alturas e marcando inflexões que vão dar à palavra 
sentido e a força convincente de emoções experimentadas, tornando..-a 
meio eficiente de comunicação. Não há palavra sem música, embora 
exista canto sem palavras. No entanto, encarando esta última mani ... 
festação talvez seja possível encontrar ... se nos cantos com essa 
característica alguma coisa que corresponda à sugestão da palavra. 

Na música do índio do Brasil as diferenç.as de altura entre os 
intervalos não se apresentam de maneira a fugir à análise, porque 
também formam ... se, conduzem ... se e se desenvolvem dentro das leis 
imutáveis que regem o som. Coisas que se afiguram diferentes, inter ... 
valos que parecem indecisos podem ser provocados pelas inflexões 
das línguas, pelas deficiências do intérprete ou pelas disposições 
peculiares a grupos e a tribos. O gutural, o dental, o aspirado, .a arti ... 

• 
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culaÇão interrompida provocam sons de qualidade estranha . para os 
ouvidos não habituados. 

Ao criar seu canto ou sua música, o índio pensa com palavras 
musicadas, vocalisa, dedilha ou sopra um instrumento, alheio natural ... 
mente a quaisquer normas teóricas ou artísticas. A linha musical se 
forma espontânea, acorde · com o grau de musicalidade do «cantor» 
ou sujeita às· possibilidades dos instrumentos. Esse canto, conforme 
notou o musicólogo Erich Hornbostel e as pesquisas recentes confir ... 
maram, nem sempre é acanhado, de pequena extensão. Isto contraria 
vivamente a opinião geral, que, por preconceito e um pouco por 
ignorância, criou para o índio e seus costumes tantas e tão descabidas 
suposições, entre as quais está a que lhe atribui música absolutamente 
bárbara. O que tem levado a assim argumentarem têm ~ido, em alguns 
casos, não apenas as disposições dos informantes, que nem sempre 
podem ser selecionados, mas também o desconhecimento sobre aspectos 
do canto primário. É o caso do «padre», João Gordo, que em seus 
cantos mágicos, declama, vocifera, agitando fortemente o maracá, 
não dando margem a qualquer indicação gráfico,...musical ( i67). Mas 
igualmente podem ser levados à conta da falta de preparo, das falhas 
naturais e da ausência de receptividade por . parte dos observadores. 

A questão da extensão dos desenhos, tantas vezes apontada, abre 
campo a considerações .. 

o desenho de pequeno número de sons é freqüente, mas não 
representa uma característica unicamente da música primária. O tema 
curto, incisivo, aparece em qualquer meio e mesmo o valor da id,éia 
musical não pode ser estimado apenas pela extensão do desenho. 

Na música indígena também podem ser notados intervalos largos, 
ultrapassando a oitava e ainda intervalos alterados correspondendo 
aos chamados aumentados e diminutos. Não será possível encarar estes 
últimos como acide:ntais, resultantes de entoação defic:iente, porque os 
mesmos se repetem num mesmo canto várias vezes, como também em 
outros, tal como acontece çom os Urubus,...Kaapor .. com os Krenak, 
com os M axakalí . . 

E visto entrarem em jogo na formação da música indígena 
distâncias variávei.s dentro de determinado número de sons, há oportu ... 
nidade para formar desenhos que correspondem a fórmulas, inclusive 
as ca·denciais, da música evoluída, as quais o homem civilizado julga 
de sua prática exclusiva. Assim estão os sons formando harpejas de 
acordes consonantes e dissonantes, desenhando fórmulas propriamente 
conclusivas com os mesmos sons. Neste último caso há toda uma 
série de gradações através das quais pode,...se acompànhar o desenvol ... 
vimento do sentido tonal que se processa gradativamente. 

Os cantos estampados por Jean Lery { 1557 /58), pela limitação 
das linhas, dá apenas a chave para ser encontrada a fórmula de harpejos 
de acordes perfeitos, porque, saindo dos intervalos de 2?ª, maiores e 

(167) Pesquisa Darcy Ribeiro, 1948, carretel nQ 2 M.I. 
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menores, . o primeiro encontrado será fatalmente o de 3~ . Aí está, 
portanto, o elemento inicial de qualquer acorde ( x) 

Lery-tnd. ~ 

Iu12!naml;!" 
Ex. lJ J~ ~JF' 1 cxF:§ t t • 

• 

E m Spix e M artius ( 1818/23) depara ... se com maior soma de 
dados a esse respeito, pois notam,..se desenhos mais desenvolvidos 
semelhantes a harpe,jos comuns à música ocidental : 

• 

pix e Mart1us- !nd . Jl.Jiit~ ] ~d . Mura 
• · ~ Ex . 5 

' • 
• 

-e; ~ t ' J , , 

Entre 1885/ 86, João Barbosa Rodrigues registrou o intervalo 
de 3~ menor em quase todos os cantos que ·conseguiu grafar: 

Ex. 6 

.... , . 
Rodr igue.s-!r1d . Kr1Xo.ná 

U m canto entoado por uma mulher kadiweu . ouvido por Guido 
Boggiani, em 1892, oferece mais um exemplo de que a formação de 
certas fórmulas é instintivamente encontrada: 

Ex. 7 

' 
1
oggiani ! ·nd . Kadiweu 

.. - _,_ + _,_ .• ~ ,...,. ' 

1 1 1 -- 1 • 1 • - - 1 1 • 1 1 • 
• • . ' ' 

Nos cantos de grupos localizados 
gravados por Koch G rünberg, há alguns 
característica: 

na faixa Roraima--Orenoco, 
desenhos com essa mesma 

} och Crllhber g nd . 'l'aulipang , ...,.. . - , Ul 1 - 9-- . t 
Ex. 8 . • • T 

1 - - *· J 

1 -
I 1 - • - 1 

, 

l , T - ~ 
. 

~ - J J .... 

O utro exemplo bem interessante encontra ... se n çi coletânea do mesmo 
etnólogo e este com relação ao acorde de 7~: 

'och Grlihberg - nd . Ma 'k. ).!X !, , , 1 
_, - - ""') . 

t 

Ex . 9 
1 < T ~ - _, J 

• 1 1 • - - 1 1 1 1 • • • -- ' • 1 -· - J J - - I , f ' . - ' - - ' 
~ r' 

1 
~ '1 ·~ 

/· 

• 

' 
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H .H . Manizer ( 1914/ 15) , observando desenhos dessa espécie 
entre os Botocudos, do Rio Doce (limites entre Bahia e E spírito 
Santo ) externou a seguinte opinião: «Tudo isto testemunha uma escala 
de sons bem estabelecida e eu creio que um tal estado de coisas não 
é privilégio somente do «civilizado» Jeronymo (o informante) ~as 
também dos Botocudos em geral, ainda mesmo daqueles que são absolu,.. 
tamente alheios a toda civilização». ( l68) 

Manizer, assim argumentando, foi ao encontro da verdade, pois 
reconheceu que a formação de certas fórmulas indep~nde de conheci,.. 
mentos mais desenvolvidos. 

· Na coletânea Roquette Pinto ( 1912) há várias combinações nesse 
sentido : 

. ijquette Pint o - t nd . Pa·r e s ! ( fon og ! iu.su9 ) 
l l • 1 1 l -• 1 1 1 JI 1 " ' , - , ( ";' J , • 

.... ... .... 

-,, 
No fonograma 14 . 602 , paresí,· ainda da mesma coleção, há um exemplo 
também interessante, porque .j á encontrado na música dos índios do 
Roraima, cujos sons formadores coincidem com os do acorde de 7~ 
da dominante: 

'1 li ~ 

Ex . 1 1 
. 

. . ' - - " " 1 1 
' 

, 1 

1 ~ ' - 1 1 ' • 
• .. . . ..._ . 

· No seguimento de um trecho de música instrumental kadiweu, 
para flauta (pesquisa Darcy Ribeiro) depara,..se com um desenho igual 
aos apontados acima, apenas com omissão de um som ( *) 

) ... L 
( . ) -~ .., ,.. 

Bx. 12 
' • 

Ainda kadiweu é um canto (D oe. n '? 21 M.I.) que se desenvolve 
tendo por base combinações correspondentes às de um acorde perfeito 
em todas as posições: 

be iro' - ! nd . Kadiweu 
-

Ex . 13 

-, 
( 1-68) Manizer, H.H., Música e instrumentos . .. in «Rev. Brasileira de Música», 

Vol. I, fase . 4, p. 320 . 

• 

• 
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O documento n9 54, M. 1., referente à pesquisa do P rof . Egon 
Sch~den entre Kayowá, oferece também uma combinação igual a de 
um harpejo de acorde perfeito menor: 

Schaden - :!na- Ka;yowá (Doe.no 54 M.I.) 
Ex. lh 

Dos índios M axakalí (Minas Gerais) Max Boudin recolheu, 
entre outros, um canto realizado sobre sons correspondentes ainda aos 
de um acorde perfeito menor: 

Boudin - tna . Maxakal! -(Doe.no 68 M. l . ) 
~ i::::c=1 

. . .. . • . 
. - I ,, 

•• ~~ . . • - . 
l - , -e • . 1 • • ~x.15 

r ,~ - T ,. • 1 • 
1 1 + . ~ """'#!-' .... . 

• '-

A s características da música urubu dão ensejo a desenhos iguais 
aos que formam inversões incompletas de acordes de 7ª diminuta: 

Boudin ~ !nd. Urubu. CDoc. oº 72. M. t J ~ 

Ex.16 

Nada disso representa influências, mas apenas, como já foi dito, 
encadeamentos naturais, lógicos, dentro da única forma de construção 
da linha musical: utilização .de sons em seguimento ou distanciados 
irregularmente de maneira a resulta rem em desenhos musicais. 

O que intriga deriva exclusivamente dos conhecimentos adquiridos 
pelo civilizado, que não quer admitir que em meio primário possam 
existir processos comuns à · sua música. Engana .... se vendo na música 
indígena um sentido har~ônico mais desenvolvido do que realmente 
existe . 

Nos cantos de formação elementar, como é possível notar e já 
foi apontado, está a origem dos desenhos em apreço e isto através 
do encadeamento de 3ªª e 4ª8 • 

Mas por que essa preferência por desenhos que ·contêm fórmulas 
e valores tonais da música evoluída? • 

Em primeiro lugar pode .... se argumentar com a pequena extensão 
dos intervalos - 3ªª maiores e menores que se sucedem imediatamente 
às 2 ;.is -; em segundo com o sentido musical que também deve existir 
em qualquer desenho, mesmo quando de meio primári.o, porque falar, 
cantar obedecem a idéias, as quais, ainda que escapem à compreensão 
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da maioria - e isto não tem implicações apenas com a música - têm 
uma razão e uma lógica. 

A música indígena está indicando que a . importância de certos 
sons em relação aos demais não é privilégio de processos evoluídos~ 
mas corresponde à formação básica na qual são necessárias, além das 
diferenças de valores de duração, também a ordenação dos sons de 
maneira a estabelecer a disciplina do conjunto, por menor que seja. 
Esses valor~s, que dão . sentido à linha do canto indígena, coincidindo 
com · os valores tonais da música evoluída, apontam os caminhos que 
antecederam a codificação das normas que passaram a orientar a 
criação musical. Apenas deverão ser observados os padrões dos meios 
em que se desenvolvem. 

Não será possível pensar-se que a música primitiva tenha aparecido 
e continuado em terreno absolµtamente estranho ao da música em 
geral. Isso a tornaria de todo incompreensível. A significação de ·certos 
sons nos desenhos da música primária mostra que nas manifestações 
da música evoluída há, não coincidências, mas continuação de processos 
naturais de desenvolvimento. Por isso, ainda que as línguas sejam des
conhecidas e por isso não se p.ossa seguir a motivação, a linha musical 
sempre se apresenta clara, de maneira a ser reproduzida oral e grafi
camente. Isso tem sido provado inúmeras vezes, pois o canto indígena, 
como qualquer outro, pode ser transportado para a pauta, até com 
abundância de minúcias. O que é impossível é apontar graficamente 
todas as inflexões derivadas da palavra e transmitidas pela emotividade 
do intérprete. Ainda uma vez deve-se frisar: isso não se dá apenas com 
a música do índio, porquanto todas as notações até agora aparecidas 
somente podem indicar a parte técnica e nunca transmitir a emoção 
experimentada pelo autor ou pelo intérprete. Daí a valorização deste 
quando consegue se a-proximar do espírito do autor e da obra. No meio 
indígena a re.produção do canto, especialmente do cerimonial, é fator 

. de maiores dificuldades· .à sua compreensão. 

Fora toda e qualquer consideração sobre a entoação do intervalo, 
o que importa no estudo da música indígena é a sucessão de sons em 
distância~ variáveis, constituindo-se em células, em desenhos e fórmulas, 
pois só pelo encadeamento dos mesmos é que se distingüem sons 
isolados de conteúdo musical dos que se sucedem formando uma idéia 
de sentido expressivo. Por estas razões não pareée acertado encarar 
os desenhos que coincidem com fórmulas usuais do sistema ocidental 
como resultantes de influências. Sobre isto encontra-se explicação no 
canto de certas aves, sobretudo pássaros, que modulam motivos abso}u ... 
tamente musicais, alguns semelhantes a harpejas de acordes, até de 7~. 
Num desses cantos observou-se que o desenho variava, vindo a finalizar 
sobre um som mais prolongado ou repetido. 

Nada há de profundamente diferente entre a música do índio 
e a do mundo civili.zado sob o ponto-de-vista de formação, pois nos 
desenhos em questão está o princípio que a prática poderia (ou poderá) 
consagrar e posteriormente as teorias viriam (ou virão) confirmar, 
caso ainda possam encontrar possibilidades de continuação _ e desen.
volvimento. 
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Partindo d9 elemento básico - o intervalo tem-~e de ir ao 
encontro do meio, das razões que estabelecem condições especiais na 
sucessão dos ·sons, os quais, isoladamente nada mais representam que 
valores independentes. As raz.ões se prendem naturalmente a intenções 
várias e o meio de elaboração está no encadeamento dos sons. Mas 
esse encadeamento, na forma de mensagem, sobretudo na música, 
impõe interdependência entre os mesmos, de maneira a criar uma ordem 
de valores, indispensável à clareza da comunicação. Esta ordem corres
ponde à duração dos sons, os quais, por sua vez, estão ligados ao sentido 
da palavra e às intenções a que servem. A linha musical assim consti
tuída obedece naturalmente a uma pontuação. 

• 

' 

• 

' 
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INTERVALO E AFINAÇÃO 

,.., 
PADRAiO: MODALIDADE EXPRESSIVA 

A questão da minúcia tem acarretado suposições que fazem supor 
que a música do índio ié diferente, realizada dentro de certo exotismo 
difícil à compreensão imediata. Excluídos naturalmente os indivíduos 
sem condições para bem informar, pode-se afirmar que a música indígena 
.é manifestação natural, estando mais condicionada a exigências de 
ordem prática. A música existe como linguagem necessária e por isso 
sujeita às inflexões das línguas e aos padrões que regem as sociedades. 
A observação «cantam. a seu modo», tantas vezes encontrada, sobretudo 
nas crônicas coloniais, tem significação bem clara por envolver, a um 
tempo, padrões e línguas. Nesses padrões só serão encontrados natu .... 
ralmente processos espontâneos e nos quais o som musical aparece 
na plenitude de su.as possibilidades. E não havendo procura de 
perfeição, nem restrições nas manifestações em conj.unto, é claro que 
todas as formas e possibilidades de emissão e entoação são válidas. 

Com isso como compreender e interpretar ·a afinação em meio 
primário? Como determinar a qualidade do som e classificá--lo dentro 
de uma linha rígida, já que os observadores sempre procuram confrontos 
impossíveis? 

• 
Antes de tudo será preciso admitir que o sistema p'elo qual o 

mundo civilizado se orienta representa uma deformação do processo 
natural: deriva da acomodação entre semitons naturais e cromáticos 
de maneira a dividir a oitava em 12 semitons de relativo valor acústico. 

Essa acomodação, entretante>, atingiu exclusivamente os instru
mentos de teclado, isto é, os que poderiam ser condicionados àquelas 
transformações (cravo, órgão, piano) e nunca os de corda, os de 
sopro e sobretudo a voz humana, por isso capazes de atingir as dif e ... 
renças evitadas pelo sistema considerado como muito mais prático. 

Pelas raz.ões apontadas, antes de abordar a afinação na mús{ca 
indígena, deve-se medita! ·seriamente sobre duas questões: 

1) os cantores de meio evoluíd.o cantam 
sarnente afinados conforme os instrume·ntos 
acompanham? 

os intervalos ·rigoro .... 
temperados que os 

2) os executantes de instrumentos não temperados conseguem 
afinação absolutamente uniforme entre si? 

' 
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Pode,..se notar que em matéria de afinação ouvem,..se . execuções 
em planos completamente desiguais embora nas partituras não hajam 
.indicações a respeito. 

O s instrumen.tistas do teclado se educaram num sistema temperado, 
enquanto os demais e o próprio cantor estão naturalmente fora da 
convenção e por isso é fácil verificar,..se, pelas possibilidades existentes, 
os mesmos instrumentistas e os mesmos cantores se afastarem dos 
instrumentos acompanhadores, dando ocasião a choques · inevitáveis. 
No coro também percebe,..se o mesmo desequilíbrio, sempre tolerado. 
pelos ouvidos mais exigentes há muito afeitos a essa acomodação. 

N as manifestações em coro da música popular os choques entre 
distâncias são comuns, deixando claro que a afinação em têrmos de 
temperamento nem sempre é observada, mesmo porque essas particula,.. 
ridades não interessam ao povo. Ainda no meio popular é fácil 
observar,..se a indiferença até em relação ao uníssono, pois há indivíduos 
incapazes de reproduzir uma linha musical na mesma altura em que 
foi ouvida e por isso transportam,..na ·inconscientemente. E não é dizer 
que o fenômeno possa ter lugar somente entre indivíduos pouco 
musicais: há casos bem interessantes a esse respeito por se tratar de 
pessoas cultas, dispondo de boa formação musical. · 

O encontro de diferenças não propriamente na afinação, mas na 
reprodução da linha musical também se verifica no assobiar: há quem 
só consiga reproduzi,..la em altura diferente, em geral na 5<1- superior. 

Diante dos fatos e pensando nas condições em que se desenvolve 
a música do índio, pergunta,..se: como determinar imediatamente inter,.. 
valos raros ouvidos apenas de um informante e ainda não tendo prática 
suficiente para julgamento consciencioso? 

É possível que se encontrem coisas incomuns, mas não será 
recomendável generalizar, como vem acontecendo, dando assim uma 
visão falsa da música do índio brasileiro. • 

Afirmar que uma determinada sociedade canta desafinadamente 
poderá implicar unicamente na transgressão à convenção adotada do 
século XVII ( *) em diante. Mas trata:..se apenas de transgressão 
a um sistema artificial. Não será demais exigir que em meio primário 
sejam obedecidas as mesmas norma~? 

Desafinação real existirá sempre ·que haja discordância dentro 
dos padrões de uma sociedade e não entre os de culturas diferentes, 
sobretudo quando distanciadas sob vários aspectos. 

Desconhecendo,..se completamente ~s critérios adotados na quase 
totalidade dos grupbs indígenas do Brasil, como precisar os desajustes, 
possíveis aliás, mas cuja verificação depende de conhecimentos mais 

( *) O diapasão, tomando como base o lá3, tem sido fixado em várias 
freqüências: 

. 870 vibrações pela Academia de Ciências de França ( 1858) ; a música do 
«JaZZ» forçou a elevação dessas vibrações para 940 e finalmente a Int. Standai-..
lízin9 ·Üi-ganization fixou em 880, em 1953. 

• 

, 
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amplos. Só será possível estabelecer a existência de ·desafinação quando 
forem encontradas as convenções vigentes nos grupos em estudo. 
Entretanto, há ocasiões em que, pela total inabilidade -do executante, 
pode ... se pensar nas discordâncias provocadas, mas em linhas gerais, 
de imediato, é bem arriscada a afirmação. 

N as pesquisas de Darcy Ribeiro, entre K adíweu e Guaikuru, de 
1948, há exemplos interessantes a esse respeito: uma mesma pessoa 
cantou de modo diferente cantos de saudação e cantos cerimoniais. 
Nos primeiros expressou ... se de forma quase declamada, enquanto nos 
segundos entoou, embora a voz não demonstrasse boas condições. Não 
fosse o confronto entre esses números e mais outros recolhidos na 
mesma ocasião, poder..-se..-ia pensar que o Guaikuru, naquele tempo, 
entoava daquela determinada rnaneira. 

O s enganos são motivados porque a maioria das observações 
têm sido fei tas em termos de comparação, o que invalida, em parte, 
as opiniões emitidas por pesquisadores mais ou menos credenciados 
para trabalhos dessa natureza. Além do mais nem toda pesquisa é 
completa, pois na verificação de todas as observações feftas num mesmo 
grupo é freqüente deparar...-se com conclusões depois anuladas ou modi .... 
ficadas em trabalhos posteriores. 

Por tudo isso, em matéria de afinação ou de maneira de entoar 
é delicado emitir qualquer parecer antes de observação acurada. E . isso 
quando será possível? 

Por mais de uma vez foi notada certa oscilação entre dois sons 
na música do Borôr.o (pesquisa de Colbacchini, 19 10/12) e na do 
Karajá (pesquisa Fritz. Krause, 1908/ 09); nas gravações efetuadas pelo 
Prof . Egon Schaden, entre Kayowá ( 1949) também pode..-se assinalar 
um leve trêmulo nas notas finais dos cantos. 

Em nenhum ·dos casos poder...-se--á pens·ar em afinação deficiente 
ou indecisa, pois tanto uma coisa como outra estão ligadas aos padrões 
musicais dos grupos nos quais o fenômeno foi observado e gravado. 
Não são, portanto, falhas como podei iam parecer numa primeira ou 
única audição: são particularidades tribais. E essas particularidades 
são válidas e por isso devem ser computadas na avaliação em bloco. 
M as até quando? 

As transformações, que inevitavelmente se dão ou venham a se 
dar, poderão ter modificado as características encontradas naquele 
determinado momento. Isso, por certo, não invalidará as comunicações, 
pois que os fatos foram comprovados, apenas criarão impasses e 
suscitarão dúvidas, dando causa à protelação de estudos sérios, mas 
que certame·nte conduzirão a resultados positivos. 

A questão sobre a perfeita afinação das vozes na massa coral tem 
implicações muito sutis, que devem se.r levadas em conta. 

Primeiro será preciso lembrar que não há critério seletivo; segundo 
que a participação no coro tem significação de um dever cívico; terceiro 
que há um padrão caracterizando os grupos. 

.... 
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A não ex1gencia de qualidades vocais, muito embora reconhecidas 
e louvadas em certas tribos, empresta caráter especial às manifestapões 
em cofl;junto, ·sujeitas a calendários de finalidade pr-é--estabelecida. 
Antes de tudo indica dispensa total também do sentido estético, ainda 
que este sentido exista subordinado naturalmente aos padrões d?s grupos. 

Mas como chegar a esses padrões se hábitos e educação acabaram 
quase impossibilitando o civilizado a distingui--los facilmente? 

Evitando o natural, o espontâneo, o civilizado ficou muito mais 
distante da realidade do ·que o homem primitivo .. 

A participação indiscriminada quanto aos valores vocais demonstra 
a obrigatoriedade de colaboração, o compromisso, o dever de cada 
um em relação a seu semelhante e a seu agrupamento. Só um defeito 
físico e assim mesmo inibitório., poderá isentá--lo dos compromissos 
impostos pelas tradições de seu meio. Em fotos relativamente recentes 
poder--se--á notar mulheres em adiantado estado de gravidez partici--
pando de danças. (Foto n" 1). · 

E pelo fato de não haver seleção é que aparecem as discordâncias 
e as impressões desagradáveis dos primeiros encontros: 

Ê certo que na maioria dos documentos gravados as vozes 
masculinas soam de maneira bem mais interessante, chegando a 
impressionar pela beleza de timbres. O mesmo não se tem notado 
em relação às vozes femininas, quase sempre estridentes, esgani-
çadas. M as será prudente nada adiantar a esse respeito, pois em 
crônicas coloniais encontram--se r'eferências às qualidades vocais das 
mulheres. ( 169) · 

Tratando--se de timbres e qualidades vocais poderá haver razões 
de ordem fisiológica forçando certas particularidades, tal como sucede 
em outros meios primários e mesmo encontrados em algumas naciona-
lidades. Como exemplo ap·ontam--se as vozes agudas peculiares a certos 
grupos negros e a de baixo profundo comum aos russos. 

Determinar a prática sistemática de certos intervalos demanda 
seu encontro não só no canto individual como, e sobretudo, no coro, 
pois as disposições, a fantasia ou as deficiências pessoais poderão dar 
ensejo a seu aparecimento sem que realmente seja adotado no conjunto. 
A musicalidade mais ou menos desenvolvida, que existe e por várias 
vezes comprovada, poderá dar ocasião a intervalos incomuns. M as q 
verdade é que essa musicalidade, embora reconhecida no meio em 
que atua, em conseqüência das limitações vigentes não encontra campo 
para a expansão total e daí, talvez, não influencia r a · massa. 

A esse respeito nada se sabe de positivo e em matéria de música 
primitiva todas as hipóteses poderão ser válidas, mas também todas 
as precauções devem ser mobilizadas antes de se chegar a conclusões. 
As circunstânciás variáveis dão causa a enganos, a deturpações nem 
sempre fáceis de correção. 

(169) Soares· de Souza, G., Tratado descritivo ... Tip. João Ignacio da Silva, 
Rio, 1879, p. 383. 
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Foto 1 Xingu Coro e dança de mulheres 

• 
(Cortesia do Museu do lndio) 
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Embora sujeita a convenções, o ajuste em relação aos valores 
sonoros é instintivo e universal, sem o que não poderia haver a 
compreensão que aproxima músicas de todos os pontos da terra, assim 
como a de épocas distantes. Na escala perceptível ao ouvido humano 
estão todos os sons que ficaram fora da convenção e na qual não há. 
restrições à manifestação espontânea, que dá lugar a sistematização de 
hábitos, naturalmente aceitos, que acabam constituindo-se em caracte
rísticas, estabelecendo padrões. É na afinação que esses pontos também 
se fazem notar, muito embora não seja prejudicado o sen~ido estrita-

. · men.te musical, por isso dando oportunidade · à fixação na pauta. 

• 

Quanto às particularidades também devem ser apreciadas com 
muito cuidado. Por exemplo: ouve-se falar no anasalado do canto 
indígena e isto apontado quase como característica geral. 

Na substanciosa documentàção que serviu de base a este trabalho, 
procedente de Kadiweu, Guaikuru, Kayowá, Tembé, Urubus-Kaapor, 
Maxakalí, Krey,ê, não há um só número em que seja notado o anasalado. 
Tão pouco foi observado por Erich Hornbostel (grupos de Roraima) , . 
C.9lbacchini e Albisetti (Borôro), Roquette Pinto (Paresí e Nambik
wara), Manizer (Botocudos e Krenak). Mas existe, pois foi assinalado 
por mais de uma vez. 

Koch Grünberg, entre 1905 e 1908, constatou a voz anasalada 
entre grupos do norte brasileiro e também Rondon a notou, em 1915, 
na tribo Namkikwara: «Ouvia-se na malóca um canto fanhoso de 
muitas vozes». (170) 

,Q que parece estranho é que Roquette Pinto, três anos antes, 
não tenha observado a aludida particularidade, tanto que hão a registrou. 
A discordância poderá ter resultado ou da superficialidade da obser
vação ou das modificações operadas no grupo. Estranho é ·o espaço 
de tempo tão curto: 3 an·os. 

Raimundo Lopes se pronunciou a respeito: . «Não v1 falado o 
tembé, nem o urubu coin a gama nasal · que faz tão exquisito o 
Tapirapé». ( 171 ) 

.Em suas observações, Koch Grünberg afirmou •que o índio da 
faixa Roraima,..,Orenoco canta em uníssono com pureza, mas que a 
entoação variava quando não acompanhada por instrumento. Neste 
ponto faltam esclarecimentos, pois tanto pode-se compreender a 
necessidade de um apoio para firmar a entoação em conjunto, como 
deduzir que a altura é que variava. Mas como interpretar essa · altura 
se nenhum canto poderá se manter num determinado ponto da 
escala geral? 

Também a referência 
música acompanhada. 

a um apoio instrumental leva a pensar em 

• 

( 170) Rondon, C. M. S . , 1 ndi.os do Brasil, Cons . Nacional de Proteção aos 
tndios, Rio, 1953, p; 27 . 

( 171) Lopes, R., Tupís do Gurupí, Univ. Nacional de La Plata, Vol. I, p. 166 . 

• 
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A variação de alturas não existe apenas na música de coro de 
meio primário, mas também em qualquer outra manifestação, sobretudo 
quando não há meios de fixar a linha musical. 

Timbres e alturas ·são decorrências da constituição do aparelho 
fonador, que assume importância capital no caracterizar globalmente 
os agrupamentos humanos. As línguas certamente contribuem ou talvez 
sejam resultantes do mesmo fenômeno e assim ficarem envolvidas no 
mesmo quadro. 

O anasalado será uma particularidade permanente ou transitória? 
Será conseqüente das línguas e neste caso permanente? 

No canto indígena ainda são encontrados o falsete e o som 
filado. Ainda pode,...se apontar a pronúncia interrompida, que poderá 
dar ao canto um certo efeito de gaguice, aliás não registrado até agora, 
mas encontrado na fala. 

O f alsete constitui para o ín.dio um recurso, ·mas poucas vêzes 
assinalado pelos pesquisadores e por isto deixando certas dúvidas quanto 
à fidelidade de alguns documentos grafados no passado. Fritz Krause 
foi um dos que o obsel'\_'OU e anotou: «Ü canto (karajá) que cantam 
todos os dias principia em falsete, baixa então com poucos tons e 
termina numa longa série de graves de tons 'de peito». ( 172 ) 

Nos números grafados por Barbosa Rodrigues e Guido Boggiani, 
embora não sejam acompanhados de indicações a respeito, quer parecer 
que os sons encontrados poderiam ser emitidos em falsete, salvo se 
entre as características musicais dos grupos observados, constassem 
particularidades outras não mencionadas, obrigando a efeitos especiais. 
Aliás, com referência aos cantos kadiweus, Boggiani acusou «notas 
agudas de caráter estranhissimo> • l 

Herbert Baldus registrou cantos karajás. marcado~ no «fim 'éle caôa 
um com ·um grito em falsete» ( 173 ) 

Embora Roquette Pinto não tenha feito alusão à citada particula
ridade, no fonograma n9 14. 594, estampado na Rondônia# está indicado 
o efeito da voz em falsete e isso pela maneira por que foi notado na 
pauta. 

Nos números grafados por Manizer também encontram,...se alturas 
vocalmente bem incômodas, sobretudo devido ao salto de 7~ menor, que 
aparece num dos cantos. Nenhum · esclarecimento acompanha o do ... 
cumento ~m apreço que é realmente para voz e não para instrumento: 

'Ex.li 

(172) Krause, F., ln den Wildnissen Brasilien - trechos trad, p/Padberg 
Orenkpol, Arq. Museu Nacional do Rio de Janeiro, 1926. 

( 173) Baldus, H., Tribos da Bacia do Araguaia,, in «Rev. Museu Paulista» 
n.s., Vol. I, p. 147. 

' 
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Sendo realmente música vocal, somente a voz excepcional ou o 
falsete poderiam atingir a altura do re5 • 

Está é uma das razões que dificultam melhor conhecimento sobre 
música indígena. Coisas desse tipo quase obrigam a que se duvide da 
capacida de de quem pesquisa a matéria, embora as notas tenham sido 
feitas com absoluta honestidade. Mas falham por desconhecimento da 
técnica, das possibilidades e particularic:Jstdes concernentes à música . 

• 

• 
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PONTUAÇÃO 

, -LOGICA D~ CONSTRUÇAO 
• 

Constituído apenas por ·uma célula ou já em caminho do desenvol
vimento pode-se reconhecer no canto indígena um sentido musical real
mente realizado. Isso provem de repousos de gradação variável, que 
desempenham papel relevante como pontuação; repousos provocados por 
pontos de apoio, que adquirem importância marcada na linha geral do 
desenho e isto porque, na verdade, tem uma função tonal qualquer. 

· Pela posição tomada no seguimento da linha musical poderão ser consi
derados como pontos básicos e pontos condutores, os quais, pelo fato 
de serem representados em sons, melhor será chamá-los sons básicos e 
sons condutores. Como sons condutores devem ser compreendidos 
aqueles repousos mais breves, que encaminham naturalmente para os 
sons que estabelecem pontos de referência e dão sentido ao todo: prosse~ 
guimento e conclusão. 

, Lery ! nd Tuoinambá ( 1557/58) - • 
--

-~~ "IM&t ~ zi ~ ~ à ~ ~ ~2 ~ ~ ã & 
;. + .. 

.. 
Bogg1e.n1 • ! nd .Ke.diyeu (1892) 

ex. 18 
• • ,,. - --. !-

. 
1 

1 - ,. - . • 
~· -

I .. ' ;à 
. 

3 3 • . - - . -V . . 1 , . - .-: -
? anizei' - ! nd . Botocudos (1914/15) 

' li. ~ -...... -- -....... 
- .. . .. ! .. 

~ , I • -T ... • 
• • - , • - -- -1 , ,.. ... 

A insistência sobre esses pontos ou a parada sobre um deles é 
que lhes confere valor substancia l, destacando-se na linha geral do canto. 
Acompanhando êsses pontos de apoio são encontrados 3 tipos perfeita
mente delineados: o contínuo ou infinito, o meio-conclusivo e o con
clusivo. No contínuo há· uma seqüência de sons, os quais, pelo próprio 
encadeamento, tendem a se repetir indefinidamente. O canto apresen-· 
tado no exemplo n <> 18~b é exatamente um tipo de repetição infinita; o 
meio conclusivo é . o que fica em suspenso, podendo ser concluído, 

' 

• 
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bastan.do para isso tocar em som básico; no conclusivo, conforme o 
termo está indicando, há ren1ate perfeito do desenho, remate que em 
certos cantos é repetido con10 verdadeira confirmação: 

Grtlnberg 

, , , 
~ 

! r P li * • 

O tipo dos cantos aprese nta'dos é motivado pelos repouses qu~ 
vão dar sentido à linha musical, repousas existentes tanto na música 
primária como na evoluída, permitindo a compreensão através do impulso 
inicial e o repouso final, ambos resultantes da lógica da própria criação. . . ,. 

Quando o apoio inicial 1)ão aparece imediatamente o desenho que 
o antecede porta ... se como uma preparação: 

Ex.20 

Ri be iro - f nd. Guaikur~ ( 1948) __.,_ 

~~ -~ ~ª1?"' · · 1 f'.;f ~· 

A nota de apoio ou repouso 'deve ser considerada como um · som 
básico, o qual poderá orientar em relação às séries de sons utilizad·as em 
determinada música. 

Além dos sons básicos e condutores há naturalmente os que prepa,.. 
ram a conclusão, parecendo terem importância aproximada a do próprio 
som condutor, no tocante à clareza e à indicação do tipo do desenho: 

f r ·. be ..,ro - nd. G~§ltl:Yr!d (1'94'8) 
.1l • ~ . - . e - .. . . ' .. - -· . 

Ex. 21 
, 

. • 1 1 1 - ' 
., 

1 1 - -· I • 1 • • • 
1 .. - ~ • + ....... ·-;t -+ .._... -, + 

Aqui depara ... se, na ver.dade, com uma fórmula cadencia! bem 
clara, de sensível importância tonal. Isso parecerá um pouco estranho, 
pois faz pensar em tonalidades, pelo menos em esboço. ·Certamente é 
o que deverá existir na música indígena no nível em que se encontra, 
pois se o homem de meio primário ainda não chegou a estabelecer 
normas es~ritas para sua n1úsica, nem símbolos para grafá ... la, como 
acontece com a linguagem, isto não significa que não os pratique . 
Ao que parece a inda não atingiu à fase cçnsciente dessas particulari,.. 
dades. Além disso a escala nã0 é base . A maneira -de realizar, 
cantando ou tocando, existe porquê toda música, p9r mais elementar, 

• 
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jã apresenta constâncias que não for'am impostas. nen1 improvisadas, mas 
adquiridas ao longo de práticas continuadas, as quais no correr do 
tempo passaram a se constituir em normas e características de grupos. 
A argumentação talvez pareça baseada no próprio sistema ocidental, no 
qual há preponderância de um gráu sobre os demais. Mas por que não 
poderá se dar o mesmo fenômeno com a música indígena já que a orde
nação dos sons é que dá lógica ao todo? 

Não haverá meio de comunicação, mensagem, enfim, se estas não 
obedecerem a códigos, co·nstituindo-se em idéias bem definidas. Os 
próprios toq.ues de comunicação, admitidos em qualquer meio, desde 
o primário, estão obrigados a diferenciação de alturas e de valores 
musicais e rítmicos sem o que 11enhuma significação poderão ter. Há, 
portanto, necessidade de uma hierarquia entre os sons constitutivos da 
linha musical. A facilidade que - se encontra em reproduzir ·a música 
indígena vem da pontuação que é marcada por esses pontos de repouso 
de gradação variável, tornando a linha musical compreensível. Dizer, 
co1no às vezes afirmam, que há músicas nas quais inexistem sons básicos, 
isto é, sons preponderantes, quase do1ninando os demais, parece não 
corresponder à verdade e ainda contrariar a lógica dos fatos. O som 
fund·amental, básico, é imprescindível à clareza do encadeamento de 
qualquer linha musical. 

Na procura . desses pontos da música indígena não se deve argu,.. 
mentar levando em conta a sensibilidade comum ao mundo ocidental, 
afinado num sistema várias vezes secular, mas considerando os repouses 
apresentados no decorrer do canto e sobretudo atentar para as inflexões 
da voz cantada. 

Sendo o canto indígena conciso, o som básico tende a aparecer 
imediatamente, pois a linha melódica se forma amparada no som em 
questão ou em outros que sugerem seu aparecimento ou sua volta. O 
som condutor reforça a importância do básico, sendo também necessário 
à clareza do desenho. 

Entre Kayowá e Urubus há o hábito Cle repetir o som fun.damental 
e nessa repetição depara-se con1 o sentido inequívoco de preponderância, 
de força condutora envolvendo o todo: 

Deve-se notar que a pontuação da linha musical nem sempre coin,.. 
cide ex·atamente com a acentuação da palavra, visto o índio interrom,.. 
pê-la algumas vezes ou acentuá,..la indiferentemente. Mas isso - é 
bom assinalar - não constitui uma excentricidade do índio; é coisa 
muito comum até em meios populares onde não são observada~ _as 
particularidades e o espírito da língua. · Aliás compositores famosos. 
deixando-se levar mais pelo lado musical, já incidiram em enganos dessa 
natureza. 
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i A repetição de um som básico tem sido notada· em muitas das 
músicas recolhidas, enquanto ·a deslocação da acentuação tônica não 
chegou até agora a ser suficientemente observada, visto a maioria dos 
cantos aparecerem sem a respectiva letra. Por outro lado, o estudo 
sobre este ponto exige conhecimento das línguas ou a colaboração do 
linguista, de maneira a precisar as deturpações e até a fantasia do 
intérprete. Ainda será preciso chegar a particularidades: as diferenç·as 
entre a língua falada pelo homem e pela mulher. 
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DESENVOL VIMEN1·0 

-AMPLIAÇAO E UNIDADE 

O desenvolvimento ·da linha musical em amplitude, conta11do natu ... 
ralmente com as particularidades já apontadas, · não se processa de 
maneira diferente da encontrada na ·música evoluída. A técnica indis,... 
pensável é a mesma - a imitação. Imitação no sentido melódico que 
vai buscar origem na repetição de um único som, coisa muito comum nas 
rezas e ainda encontrada na salmódia e nos recitativos da música 
dramática. Nessa repetição talvez esteja o ponto de partida para a 
declamação originada na emotivi'dâde do «cantor». Desde os primeiros 
cantos anotados por Jean Lery, no século XVI, até as pesquisas mais 
recentes depara...-se com essa forma de prolongação: 

Lery - tnd . TupinAmbá (1557/58) 

ci :-
<?P!bacchini - t nd . Bororo (1910 / 12) 

-· . 

• 1 • ... • 
• 1 1 1 • • • 

- ~ -
o - ...- . . - - .. . - .. - - - - - t' -

Schaden - !nd. KaYowá (1949) 

r?J'r hc ' r r r r [ r r 1 rí f r r n r ' r ti r r 1 ' 

Esta mesma repetição ainda poderá aparecer transportada, dissimu .... 
lando a monotonia da continuação inifinita, forçada pela extensão do 
próprio discurso musical : 

oudin - fnd_Maxakal1 Cl91J.8) 

. . 

Como mais um passo para a prolongação do canto, prolongação 
.imposta pela narrativa longa, está a volta sistemática do desenho, que, 
assim, poderá ser cantado horas a fio. Tipo bem marcado é o 

• 

• 
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documento n4f 44 do M . 1 . , da pesquisa de Egon Schaden entre os 
Kayowá, no qual o desenho inicial é r~petido com pequena variante: 

, ·. 

Schoden - ~ayowtÍ Cl9h9) ........,. 

Ex.25 -

Outro canto que contém a repetição constante do motivo é o 
documento n9 24 M. I. ( Sup. pág. 23). o qual, embora não inclua 
.palavr'as, transmite uma emoção sempre relembrada e por isso prolon
gada. 

E sse meio de prolongação da linha musical pode ser notado em 
toda sociedade primária e essa repetição continuada, enervante, é a 
responsável pela excitação coletiva verific·ada nas danças. 

Sob a influência da palavra a linha musical poderá se modificar 
rítmicamente e me~mo no· próprio desenho fazendo aparecer variantes, 
que a venh·am encurtar ou ampliar. Exemplo disso pode-se notar no 
documento n <> 72, M. I . , relativo à música itrubu (pesquisa de Max 
Boudin - 1948) : 

Ex . 26 

Variantes 
,, + 

Não se julgue, ei1tretant~.>, que somente à força da palavra é que 
são devidas tais modificações, pois o mesmo ocorre na música instru
mental, como prov·a o documento n <> 2, M. 1. ( Sup. pág. 3) . 

Influência da música vocal? É possível, pois de princípio o lado 
instrumental parece seguir os processos da música vocal. Mas pode-se 
pensar - e deve-se fazê-lo - na fantasia criadora qu~ também existe 
no meio primário. E é ela, mais ou menos desenvolvida, que vai indi~ 
cando os níveis m·usicais e as qualidades pessoais. O nível de grupos é 
encontrado na coesão d·a massa coral, enquanto as disposições individuais 
se revelam nos sólos . 

Num canto kayowá encontram-se, dentro da repetição infinita, 
modificações de ordem melódica, que se n1antêm perfeitamente coerentes 
firmadas na unidade rítmica: 

scnadeh - !nd. Kà:yõwá (1949) 

. Ex.27 
, ........ ____ <). 

\ 

Na unid·ade rítmica está mais uma curiosidade que exige mais 
atenção sobre a regularidade cadencia! indispensável à sucessão das 

• 
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palavras nas narrativas de feitos e lendas, porque sendo encontrada na 
linha musical dos cantos e da música instrumental parece claro que deve 
existir na declamação, nas narrativas e seu conhecimento depende apenas 
do estudo da matéria. 

A reprodução da célula rítmica é coisa comum na música instru ..... 
mental e daí · encontrar ..... se nos cantos em geral unidade claramente 
exposta, tanto que nas músicas instrumental kadiweu, como na vocal 
g.uaikuru e também urubu é possível acompanhar o desenvolviinento d? 
linha melódica através do aproveitamento do desenho condutor, completo 
ou fragmentado . 

. Entre os 18 números da música instrumental kadiweu está o 
documento n<> 2, M. 1. (pesquisa Darcy Ribeiro, 1948), denominado 
NODA ..... DJO ( Machete). 'frata ..... se de música para dançá da qual a 
parte ·melódica foi dada à flauta de ba1nbu e a acompanhante ao tambor, 
este feito de lata, coberto com pele de um só lado. 

O tema é constituído pela combin·ação entre os cinco sons seriados 
- sol4, lá, si, dó5 , ré - os tirados dos 5 orifícios abertos no bambu, 
os quais saltam até um ré grave, como uma espécie de meio repouso 
( S.upl. pág. 3) . 

Dividindo o tema em 'duas células, a e b, são achados elementos, 
que no decorrer do trecho ·assumem importância distinta: a podendo 
ser considerado o elemento inicial e conclusivo, b o de desenvolvimento. 
É preciso notar desde logo que a célula b começa com a própria célula a, 
apresentada em valores menores. A célula b constitui o elemento mais 
aproveitado, pois ela só forma o centro do trecho. Assim está fragmen ..... 
tada no compasso 13 e como parte do mesmo compasso e do imediato 
( 14) . Enquanto no compasso 15 estão suprimidas as notas centrais 
do desenho, ficando apenas o intervalo de 6i.i e tendo como efeito novo 
o ré5 

( x), nos compassos 16 e 1 7 aparece sem a nota inicial. Tomando 
caráter de variação depara ..... se com os mesmos sol ... la ... si, seguidos de 
notas ornamentais (compassos 3, 5 e outros). Aparece então, pela 
primeira vez, um fá sustenido, que também vai ao encontro do ré4 • 

O desenho do compasso 3 1, que antes de tocar no ré4 alcança o ré5 (a)' , 
é imitado no compasso 46, com a diferença de então apoiar ... se no som 
básico. O desenvolvimento desse canto, que se prolonga por 45 com ... 
passos (do 13<> ao 589 ) interrompe ..... se nesta .aJtura sobre o som básico, 
dando início a u1na espécie de coda, na qual reaparece a célula a. 
Voltando sempre à célula· b há transposição de notas. 

Pelo que acaba de ser exposto, verifica ... se q1:1e no canto em apreço 
há imitações ora por aumentação, ora por diminuição, de forma a colocar 
o desenho nos tempos fortes e nas parte~ f.rac.as dos mesmos. Esse 
processo, assim como as pequenas modificações da parte melódica (com .... 
passos 23, 3 1, 36, 42, 43), a liados aos efeitos expressivos, como ligaduras 
e destacados, tiram à parte central um pouco da inevitável monotonia . 

O tambor, que nesse canto também prepara o sólo, começa quase 
hesitante, seguindo, logo que toma a marcação, todas as inflexões da 
parte melódica, como se a sublinhasse. Isto até a coda quando, por 
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duas vezes, é interrompido (compassos 60 e 63). Estas interrupções 
dão à flauta sensível destaque e aumenta o interesse porque sente-~ 
que o trecho entra na fórmula conclusiva. 

O Urubu não se porta de maneira diferente ao procurar desenvolver 
seus cantos, mesmo da música instrumental. 

Quem tocou o takuara-ir {pequena flauta de bambu) foi o índio 
Alexandre, conforme o chamaram os brancos, que, embora cantando 
de maneira satisfatória, no instrumento, ou por dificuldade digital ou 
insuficiência no soprar ou, a um te1npo, ambas as coisas, mostrou-se 
pouco hábil na execução, pois muita vez o desenho perdeu-se: em 
lugar de se ouvirem sons somente percebe-se o sopro. Mas por isso 
mesmo é interessante analisar um de seus números, o segundo da série, 
que corresponde ao documento n9 70 do M. I. e cujo tema sugere 
placidez e contemplação. 

Alexandre, completam'.ente nu, tocou sua flauta enquanto a jovem 
esposa trabalhava. Assim o surpreendeu· o aparelho gravador de Max 
Boudin, ein 1948. 

Em qualquer dos três solos, abstraindo-se as deficiências 'do exe ... 
cutante, há fantasia °fácil, diversidade de idéias, combinações melódic~s 
e rítmicas, além do~ efeitos empregados como rubatos, ligaduras e des ... 
tacados ( Supl. pág. 17) . 

Logo que iniciado o canto, nos compassos 3 e 5 notam ... se modifi .... 
cações' rítmicas e no 6 supressão de sons, enquanto no 13 o desenho 
toma nova disposição. Desde o compasso 5 aparece o desenho a o 
qual também é modificado nos compassos 8 e 18, renovando assim 
o trecho. Do 19<? em diante aparece mais outra combinação, esta resul ... 
tante da nova disposição dos sons da fórmula a. E assim, apesar da 
J?OUca habilidade, o «flautista» continua por vários e muitos compassos, 
p·assando da divisão 3/4 a 4/ 4, 6/ . e 5/ 4. 
v 

Da música vocal urubu há farto material recolhido em épocas 
diferentes permitindo notar o desenvolvimento que se vem processando 
dentro de características muito interessantes. 

Além da fórmula melódica - lá, sol sustenido, lá f@: f'!J f .. 
• 

tão marcante, o Urubu elabora su'a música num sentido tonal claro, 
mesmo quando o canto não repousa, nem finaliza em som principal. 
O documento n<? 72, do M. 1 . , o chamado Canto do Socó, gravado em 
1948, por Max Boudin, teve todas as curiosidades nele contidas ampla
mente confirmadas nas pesquisas efetuadas pelo etnólogo Darcy Ribeiro, 
em 1951. Cantou esse número o mesmo Alexandre da flauta, mas 
com muito maior rendimento porque, dispondo de bom órgão vocal, 
entoou bem, dizendo com clareza, não deixando dúvidas quanto aos 
intervalos. Tudo claro, perfeitamente compreensível. 

O tema do canto é a própria fórmula que tão b~m caracteriza a 
musica urubu e logo' repetido na 5<.l superior ( Supl. · pág. 55) . O tema, 
voltando ao som básico (lá) é repetido por duas vezes, subindo nova-

. " • 
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mente à 51J. . Esta ·a idéia principal, ?parecendo nova combinação meló ... 
dica ( b). Por aí vê ... se que em todo o canto o ré sustenido não é aciden ... 
talmente empregado e sim por integrar a série que a música urubu 
moldou. 

O movimento entre som básico (lá) e som condutor (mi) passa 
desde o compasso 9 a marcar nitidamente o sentido do canto através 
de combinações efetuadas com os dois desenhos, em separado ou 
combinados. Dessa maneira há aproveitall\ento dos mesmos sugestio .... 
nando harpejos de dois acordes: um perfeito menor (lá, dó, mi) e outro 
de 7tJ. diminuta (ré sustenido, fá suste11ido, lá, dó). Aí ·estão novamente 
os intervalos se su·cedendo sem q·ue se possa interpretá ... Jos como 
harpejos propriamente, mas apenas como encadeamentos de sons. 

Ritmicamente há aproveitamento dos trechos modificados por dimi
nuição, an1pliação, simplificação e contração, demonstrando inventiva 
fácil, sobretudo porque muita vez a palavra empregada é a mesma. 

Todo o canto se mantém equilibrado; marcado por sons básicos e 
condutores, os q·uais seg·uidamente fecham ·a frase,. como também o final 
da 1 :i. para a 211- parte do mesmo canto, quando o índio marcou a fórmula 
melódica conclusiva semelhante a da cadência perfeita. 

A insistência na repetição do som básico, já encontrada em outros 
grupos indígenas, como o Kayowá, o Maxakalí e o Tembé, prova que 
há sentido tonal. Na 2ll- parte do mesmo Canto do Socó o valor dos 
sons em apreço ressalta significativamente: 

Como mais um exemplo de desenvolvimento, e interessante, desta ... 
cam ... se os cantos de «Saudação» (carretel. n9 1, M.I.) e os religiosos de 
procedência guaikuru, apresentados pela índia Vicença, de Lalima. 
Estes últimos sobretudo demonstram musicalidade acentuada de seu 
criador. Mas quem? A própria Vicença? 

Os cantos, por serem religiosos, somente pu.deram ser entoados por 
ela, como «padre», porque até mesmo para a tradução do texto o 
étnólogo Darcy Ribeiro lutou com dificuldades para vencer :escrúpulos 
tanto de Kadiweu, como de Gúaikuru. r . 

O documento é valioso porque indica mais uma forma de ·desen ... 
volvimento que, ainda uma vez, parece exclusiva da música evoluída: 
modificações por ampliação, na qual a idéia geradora se transforma 
de tal modo que dá impressão de coisa absolutamente nova. 

Analisando esse documento ( n9 25 M.I. - Sup. pág. 24) depara ... se 
com ·um esquema comum a todos os 8 números da série. Não se pode 
atribuir a esse desenho a qualidade _de motivo gerador, pois assim a 
ordem das coisas seria perturbada fazendo supor ausência completa de 
espontaneidade e conferir ao índio um conhecimento técnico e um 

' 
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plano de realização dos quais, parece, ainda está muito longe. Não; 
a fórmula encontrada, que dá ao conjunto natureza comum, deriva direta,., 
mente da invenção que, sendo espontânea, guarda características de 
formação. Na verdade·, é a realização dos cantos dentro da unidade 
que dá ensejo ao aparecimento da fórmula ritmo,.,melódica, embora 
modificada várias e muitas vezes. · 

Não se pense .que por isso seja possível ver nos números que serão 
analisados influências estranhas ou cantos aprendidos. . Fora de todo 
o conhecimento técnico, fora dE: todo cálculo de realização em fórmulas 
preestabelecidas, a M úsica como que indica os caminhos através dos 
quais · ficará garantido seu · desenvolvin1ento natural. A teoria nunca 
assinala coisas novas, apenas dá normas a constâncias que a prática há 
muito consagrou. Na música popular também é possível encontrarem,.,se 
realizações en1 planos idênticos- sem que para isso concorram conheci,., 
mentes de teoria superior. Mário de Andra'de constatou que a forma 
de variação é muito comum no popular ( 174 ) • Essas modificações, às 
vezes sutis, vem da tendência natural de variar a · linha musical, dispo..-
sição muito comum. , 

Como não se pode considerar a fórmula achada nos cantos guaikurus 
como motivo gerador, deve .... se qualificá..-~a como fórmula fundamental, 
tel)do como célula ritmo ..... melódica mi, fá sustenido, mi, apresentada em 
tercinas (a) e desdobrando .... se numa sucessão de sons dispostos a 
maneira de um harpejo de 7~ efetuado com bordad-uras. 

Em razão do movimento descendente acentuado visto nesses cantos 
guaikur.us, a análise será encaminhada de maneira a respeitar a citada 
disposição . 

Fórmula fundamenta}, . . 
. ,.. 1 l ~~ • 1 l ' . . 

- --:fl.' . ' • • 
• . • . -, 

l 

' 
.. ·1 ~ l l .. 

~ • -
~x. 29 

1 ~ 3 
1 1 _ T. .r ' • 7 ( ) 

Quando os temas não aparecem realizados sobre a fórmula em 
apreço, apoiam,...se em notas principais da mesma. Verifica,.,se que ·há 
pontos de repouso que ·a dividem em 3 partes: inicial ( P. 1. ) , ce·ntral 
(A) . e meio .... conclusiva ( B). Sendo assitn dá ensejo a repetição 

.continua· 1 

A parte inicial conservará sempre este caráter, por isso sempre 
atuando como preparação; A, isolada ou conjugada a B, constituirá o 
motivo principal, enquanto B será ó motivo secundário, algumas vezes 
conclusivo. . 

O ritmo, através de imitações por aumentação ou diminuição, 
modifica constantemente a fórmula fundamen~al de maneira a dar--lhe 

(174) Andrade, M :, Ensaio .... I. Chiarato e Cia. S. Paulo, 1928, p. 29. 

( *) Para melhor con1preensão, cada uma das células terá u1n número identifi~ 
cando-a . N'úmeros cortados indicarão células incompletas. 

~-

, 
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seguidamente aspeçto ·diferente, estabelecendo contrastes. As tercinas 
concorrem como elemento de unidade. 

Análise: 

Canto n9 1 - Considerando este . número, verifica,.,,se que o motivo 
principal é constituído pela fórmula f undamerital e A com peqtienas 
modificações, com ~créscimo da imitação da fórmula mi.-fá sustenido 
sobre outro grau ( x), antecipação da nota inicial do grupo 3: 

M P. 
"t 

Ex.30 

--4-

Motivo cohclusivo de caráter vivo, que, uma vez apresentado, cai numa 
espécie de pedal discontínuo do. som básico (lá) tocando ligeiramente 
em som condutor (-mi) por movimento ascendente -- ou descendente. O 
pedal que constitui o M. S. se prende às notas extremas de B ( lá~mi) 

Ex. 31 

--+ + + 

Isto quer dizer que enquanto em A a fórmula básica está desenvolvid·a, 
em B há redução às notas essenciais. A. tem movimento descendente 
pronunciado até cair em B, que segue em plano horizontal, o que indica 
que A se move e B toma posição contrastante . 

• 

Como plano gráfic0 nota~se: " • 

B 

. , 

No canto · n<;> 2 o M.P. é formado por I + A + B: 

Ex. ,2 
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No desenho a (dó sustenido,...ré,...fá sustenido) há omissão de notas dos 
grupos 2 e 3, dando lugar a uma combinação absolutamente diferente: 

Ex.33 

Em 4, o mi ( x) substitui o si ou há aproximação das notas iniciais de 
4 e 2, logo da fórmula fundamental modificada. 

Em B, formando o :fy'.(. S., ·aparece em .linhàs mais largas de modo 
a tomar outra feição: 

) 

Também a9ui A se move com vivacidade em linha descendente, enquanto 
B segue plano monótono. 

Plano · gráfico: 

· Canto n9 3 - Co1no M. P. 
isto é, A e B conjugados: 

' -

' 
, 

Ex .35 

. ' ---

está a fórmula fundame11tal completa, 

,
' f s 

+' 

, 

• 

• 
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O desenho A é motivado pela supressão de notas dos grupos 2 e 3, 
apresentado desta vez em quialteras, mas já realizado no canto anterior : 

Ex . 36 
! 

• 

Em B o desenho se apoia nas notas principais da fórmula de base: 

.i1 ti . 
Ex. 37 

n 1 ,, 

• . 
• 1 . T T ..... + _,.. ..., 
.... ?r + · 

T 

r 

-lo :í ,-; : .,. 
{;_. . - ·~"" a.~ ... 

""' d 
+ 

1 

• 
1 ,. 
1 3 =-'--+ 
" 

Enquanto A se movimenta B é quase um lamento. 
1 

Plano gráfico: 
r 

I 

... 

... 

• 

; J ~ ·. , , 

O M. P. paira em plano horizonta l, alto, antes de descer em sons 
cromatizados, que saltam por intervalos ascendentes emitidos em voz 
sufocada, indo finalmente cair em plano horizontal inferior, numa toada 
pla.ngente em 6/8. 

I 

No canto n9 4 A está calcado na fórmula fundamental completa, 
apenas modificada em certos desenhos, como a e b: 

Ex. 38 -

Em a o ré, substituindo o mi, traz efeito novo para o desenho; b repre..
senta imitação da fórmula ritmo..-melódica do desenho de base sobre 
outro grau . B, modificado ritmicamente, forma o M . S . : 

I 

Ex. 39 ' 

, , - -__.. + ~ + -, 

, 
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O plano gráfico continua igual a6 do canto nC? 3, demonstrando que 
os dois movimentos se contrastam. 

Canto nQ 5 - Neste número"a célula mi .... }á aparece como uma pre .... 
paração à entrada do tema em si mesmo, o qual, dessa vez ilude quanto 
à procedência, pois, embora preso à fórmula de base, parece afastar .... se 
da mesma pela maneira por que os sons estão dispostos: 

A esta frase segue· ... se ·outra ritmicamente igual e ainda obediente 
às linhas gerais da Fórmula fundamenJ:ctl 11ª altura de B: 

' 

-- ~ .. 

A e B se encadeam .. completam .. se e por isso nunca se antepondo 
uma a outra, daí não haver motivo secundário e muito menos contraste. 

Plano gráfico: 

'i:t 

, 

' ·-

I 

I 

.. 1 · -

, 

Canto nQ 6 - A qui reaparece a combinação do canto n9 2 em va .... 
lores menores com o movimento ·anacrústico invertido ( Iá .. mi) : 

• ' ' I''. 

Ex·.42 
.. 

! 
r . 

• • • . • 
1 • r • • iii J 1 . . 1 

· ~ 1 • • • ] ·' ~ 

1 - - • - . - . 
~ F'..,.. =i I" r 

. -- . + 1 -+-

B não é mais que uma variante do B do canto n9 4 acrescido da 
célula 3 em A . 

Ex.ú3 

-, -~ 

• 

• 
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Ritmicamente a mudança é completa e o contraste de idéias muito 
interessante. 

o· plano gráfico Se apresenta COtnO: 

Canto n9 7 - Neste canto q. parte inicial se prende fortemente ao 
seguimento de A. Também pode-se observar supressão de sons que pro
vocam efeito novo, dando a impressão que nada m~is tem relação com 
a fórmula fundamental, de modo a afastá-lo bastante das combinações 
até então ouvidas: 

.u 
Ex.44 

-
' ' ;: ' 1 

' 1 . 
' . 1 1 . 1 ' . ' 
' - 1 ~ . 1 ' ' 1 1 1 . 

-#- ' 
• 1 - - , ,. - _. 

# + 

No canto em apreço não há propriamente um segundo motivo, ·pois 
A e B se completam. 

Plano gráfico: 

, , 

.. . 

Na variante desse mesmo canto, em A repetem-se os mesmos <lese,.. 
nhos do canto n9 4: 

.. ' 
Ex.45 

B se assemelha tanto a B do canto nQ 4, como ao 'do nr:i 6;· mas com 
ritmo renovado: 

-Ex. 46 

-
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Também neste canto o movimento principal desce gradativamente 
indo cair em B, que se move em plano horizontal. Por essa razão o 
plano gráfico é inteiramente igual ao dos cantos de números 4 e 6. 

Canto n9 8 - Apresentando,..se com franca analogia com o 59 núme ... 
ro da série, distingue .. se entretanto pela economia de recursos, pois 
nenhuma célula aparece completa: 

Ex. li7 
, , , - - - - -, ~ # 

I 

O M. s·. repousa na cauda do tema, vindo em seguimento natural 
~ lógico. Motivo monótono~ rítmica e melodicamente. Entretanto no 
encadeamento de seus intervalos depara .... se co1n sensível aproximação com 
um canto xamanístico kadiweu: 

Ex~48 - 1 ( 1 
1 

• 1 ' ' • . 
' ' • ' 1 ' 

li • 

'. 
• ~ 1 . • 1 ' 

. -- - # " 
• •• +,. - -- - -, 

+ "';; --'\. ' 

Plano gráfico : 

' "---- -""' 
' ' J 

l~ . 
No M. S . tudo desce com igualdade absoluta. 

Pelo exposto verifica .... se que a maioria dos números dessa série apre ... 
senta .. se com duas idéias perfeitamente definidas, de man~ira a se por .. 
tarem como idéias principal e secundária, de . natureza contrastante, 
denunciando esboço da forma binária da canção ( A .... B) . Nesses cantos 
guaikurus há sentido- modulante e um desenvolvimento notável sob o 
ponto de vista da fantasia criadora e isto através dos ritmos variados 
e interessantes . Os elementos em jogo, nesses como em muitos outros 
cantos recolhidos em épocas diversas, em nada diferem dos utilizados 
na música eyoluída, pois são eles os f armadores da expressão em arte . 

Analisando .... se o desenvolvimento da linha musical em qualquer 
época encontrar,..se ... á sempre a repetição do tema, de. uma célula, de um 
ritmo, como base de formação, porque a imitação melódica precede 
natural.mente a polifônica, sendo elemento indispensável ao desenvolvi,.. 
mento e ao equilíbrio do conjunto . 

' 

• 
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O proces·so de ampliação do quadro temático demo11:stra a musicali
dade dos grupos, porquanto as imitações não se limitam apenas a copiar 
serv.ilmente um desenho, mas também dão ensejo ~ que se observe que 
imitação transformando é maneira natural de desenvolvimento em Música, 

· como em Arquitetura, em Pintura, que, desde o princípio guarda a 
unidade indispensável, dando um desenho, um tema como pontos centrais 
do todo. 

• 
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UNIDADE E RITMO 

Unidade e ritmo, sendo fatores indispensáveis à clareza do todo 
musical, não poderiam faltar à música indígena, tanto na parte vocal, 
como na instrumental. Ambos derivam do motivo inicial, por isso im,.. 
pondo suas características a qualquer modalidade de amplitude que quei
ram dar ao canto ou · à música. 

Na música indígena, como já foi apontado, há dois tipos de prolon
gação: a repetição simples e o desenvolvimento. Tanto um como outro 
conduz à maior extensão da linha musical, mas guardando diferenças 
entre si: a repetição se prende estritamente ao motivo único, enquanto 
o desenvolvimento se apoia na modificação do tema, embora em propor ... 
ções modestas. 

Na repetição, pelo fato de não haver qualquer espécie de modifica ... 
ção, é evidente que a regularidade rítmica é rigorosamente obedecida; 
já o desenvolvimento se processa por meio do aproveitamento do desenho 
completo ou fragmentado e sendo assim é fora de dúvida qúe esta forma 
de reprodução de partes e partículas do tema estabelece a regularidade 
essencial, de maneira a conferir ao todo sentido e lógica. Portanto, 
sentido e lógica estão intimamente ligados aos valores constitutivos do 
tema, pois seus fragmentos representam parte de seu todo e como tal 
comunicam a todos os pontos em que · forem inser tos o valor ritmo ... meló,.. 
di~o que lhes é inerente. · 

É sabido que o indígena sempre realiza sua música em divisões 
regulares, mas também sabe expressar..-se em metro desigual. Isso, que 
poderá alterar as acentuações do discurso musical, não atinge de maneira 
nenhuma o lado rítmico, marcado pelas inflexões do motivo principal. 
Em alguns casos é possíve1 notar que a divisão desigual funciona justa ... 
mente por imposição do próprio ritmo; em outras ocasiões a divisão al
ternada ou irregular está subordinada à palavra, parecendo que daí é 
que parte o sentido rítmico. Entretanto a música instrumental também 
oferece exemplos desse tipo, provando assim que a linha musical por si 
mesma se desenvolve em obediência aos princípios lógicos da criação. 
Que esses princípios são independentes da palavra é fora de dúvida, 
pois é possível encontrarem·.-se palavras cujas vogais de sílabas seguem 
o desenho musical de modo a não quebrar a linha melódica. Notando.-se 
casos com esta característica, tem-se a impressão que o discurso musical 
é mais importante que a palavra, pelo menos nos g~upos em que foram 
observadas tais particularidades. 

Observações dessa natureza não são fáceis, pois, geralmente a letra 
dos cantos é omitida ou por incompreensão ou por dificuldade em encon,.. 

• , 
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trar quem a queira ditar, confirmar ou tradl:1zir. Por essa razão é redu ... 
zido o número de documentos que possam concorrer para o estudo dos 
valores rítmicos da palavra ~m relação à música. Dos poucos que exis ... 
tem, alguns parecem indicar certa independência entre os elementos em 
causa, fazendo pensar que a palavra está apontando somente um estado 
de espírito ou a ação, cabendo à música criar o ambiente. 

Nos exemplos apresentados por Jean Lery, relativos à música tupi ... 
nambá (século XVI), o canto é silábico, havendo assim interdependência 
entre linha . musical e letra. Neles a regularidade rítmica é absoluta, 
visto sua extensão estar ligada à repetição sistemática . O mesmo foi 
notado em outras tribos visitadas n'os séculos XVIII, XIX e XX. 

Nas pesquisas de Koch Çrünberg ( 1909) e Roquette Pinto ( 1912) 
o ritmo é uniforme mesmo quando a idéia musical se modifica. 

Com os cantos religiosos guaikurus, aqui analisados ( págs. 127 / 132) 
nota ... se que entre os dois motivos que formam os números, embora haja 
diversidade de idéias, a citada regularidade persiste, o que vem provar 
a existência de inteligência musical. Nesses cantos, entretanto, . consta ... 
tam ... se certas liberdades tomadas pela intérprete em relação à letra. 
Ainda podem ser apontadas a fragmentação da palavra, assim· como 
prolongação de vogais, não só através da linha musical, como da repeti ... 
ção; a lém disso também verificam-se omissão de sílabas e deslocação de 
acentuação. E isso por quê? Devido a vícios de linguagem ou subor
dinação total à parte melódica? 

Subordinação real aparece claramente quando há prolon·gação de 
sílabas provocada pela linha musical. Isto foi notado em càntos de 
vários grupos, recolhidos em épocas diversas, mas ainda é cedo para 
pensar ... se em conclusões, até mesmo em particularizar, pois as informa ... 
ções de uma só pessoa não são suficientes para a confirmação . 

O coro é que pode orientar a esse respeito e justamente as observa ... 
ções feitas baseiam ... se na música de conjunto, a .qual está presa à dança 
e a dança contribui para a disciplina rítmica ·. 

Sendo a regularidade rítmica instintiva é claro que deve aparecer 
em todos os níveis de cultura .. 

Formando a roda de dançarinos, o homem não poderia fugir às 
imposições do instinto e demonstrar desorientação ab~oluta :m _manif.es
tações de ordem social, que representam mensagens de 1mportanc1a cap1ta,l 
para o agrupamento mais que para o indivíduo isolado. Nada podera 
apresentar sentido de linguagem de aproximação s~ não contar com 
normas de ordenação capazes de estabelec.erem códigos válidos . E tanto 
isto é real, que o indígena, fora de sua música, possui outras fontes de 
comunicação, estas de ordem trivial, que são usadas nas viagens e nos 
avisos: comunicação por meio de toques instrumentais e da linguagem 
assobiada, como foram apreciados por Guido Boggiani, entre Borôro, 
e Fritz Krause,' entre Karajá. É fácil compreender que em tais circuns ... 
tâncias a parte importante deverá estar confiada mais ao ritmo, pois um 
mesmo desenho musical poderá representar nova fórmula desde que seu 
ritmo seja modificado. 
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Observando a regularidade rítmica em relação a um motivo inicial, 
·constituído pelo tema, será encontrada naturalmente a unidade indispen ... 
sável à lógica, logo ao sentido do trecho. Esta unidade está represen.
tada por fragmentos do motivo que deu ensejo ao canto ou à música 
instrumental; ela estabelece ligação entre a idéia inicial e o desenvolvi ... 
mento. em seus mínimos detalhes, · conferindo homogeneidade ao conjunto. 

Naturalmente o quadro é limitado, mas essa mesma limitação torna 
bem claro o processo de desenvolvimento encontrado na música primária: 
irvariavelmente feito pela repetição ou pela imitação. Esse processo 
é uma decorrência natural do senso instintivo de ordem, disciplina e 
harmonia. 

As particularidades apontadas conferem à música indígena do Brasil 
.valor próprio, independente de quaisquer sugestões ou influências que 
a tei_iham atingido. .: 

Mas é preciso notar que a regularidade encontrada está mais dire .... 
tamente ligada à linha ritmo .... melódica do que po~sivelmente à cadência 
dos textos. Com isso quer parecer (e será sempre prudente n&o afir ... 
mar) que a Música, embora aliada à palavra, representa a parte, não 
mais importante, pois isto seria a destruição da unidade da fórmula 
constituída em música, mas a preponderante em razão da própria essen ... 
cialidade. 

• 
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SERIAÇÃO E CROMATISMO 

Na constituição das músicas vocal e instrumental é onde se encon~ 
~ 

tram os (dementas formadores das séries já existentes ou em· elaboração. 
É claro que a procura dessas séries nunca poderá ser 'feita à base 

de hipóteses, nem tão pouco ficar. sujeita a pontos de vista pessoais: há 
quem julgue possível idealizar um modo, uma escala sobre cada um dos 
sons de um canto! 

Criarem,.,se séries. de acordo com a fantasia ou a sensibilidçide de 
cada um é coisa fácil, mas aceitá,.,Jas como realidade é que constitui ·pro,., 
blema, na verdade, nada interessante. · 

Pelo fato do indígena brasileiro se encontrar em nível musical de 
relativo desenvolvimento e a pesquisa sobre escalas demandar observação 
e paciência redobradas, já foi determinado a utilização da escala penta,... 
fôn·:ca e isto por acharem cantos realizados co·m cinco so_ns apenas. 
Conscientemente ninguém poderá negar a existência da referida escala, 
pois é possível que figure entre as características de um grupo qualquer; 
mas também não será lícito generalizar, como vem acontecendo. Nesse 
particular pode,.,se-verificar uma série de equívocos servindo apenas para 
iludir ou contornar as dificuldades naturais. 

A seriação indicada pelos cantos .entoados numa única sessão e ainda 
por um SÓ grupo OU um SÓ indivíduo estará sujeita a um plano igual 
visto a tendência, nesse caso, ser para a repetição com pequenas varian.
tes. Isto tem sido freqüentemente observado em trabalhos de pesquisa 
e ainda provado pela documentação recolhida. . · . 

A música. instrumental também apresenta o mesmo quadro,, natural.
mente agravado pela limitação de recursos, .quando não acrescido das 
deficiências do intérprete. 

Relacionar os . sons encontrados nos cantos sistematicamente em 
_movimento descendente sem atentar para os repousas, isto é, para os 
sons básicos, . nem tão pouco para o caráter próprio, não parece con ... 

· duzir a resultados positivos. Este processo· se apresenta com sentido 
inequívoco de uma interpretação em -moldes antigos. E isso ainda acen.
tuado por expressões e conceitos próprios a músicas mais desenvolvidas 
e já codificadas. Geralmente a argumentaç'ão vai de encontro a mani.
festaçôes muito pouco observadas e ainda menos estudadas. Começando· 
pela definição de escala, que na música indígena ainda não foi devidà.
mente aplicada. Quer parecer que observações e análises deverão ser 

' feitas à luz dos conhecimentos modernos e amparados em estudos etno.-
lógicos. · 

• 
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O hábito de analisar a música primária utilizando recursos já supe .... 
rados copiados de velhos modelos, vendo .... a sempre não como manifes .... 
tação espontânea, mas apenas como reflexos recentes ou retardados, nada 
adiantará, criando a ssim dificuldades a mais a um trabalho já de si difícil 
e ingrato. Difícil e ingrato porque até os músicos se deixam levar por 
preconceitos descabidos; e não só preconceitos. O gosto pelo exótico, 
pelo absolutamente desconhecido, faz com que a maioria não queira aceitar 
a documentação, pondo em dúvida trabalhos bem orientados, feitos com 
absoluta honestidade. É certo que as coincidências verificadas entre 
a música indígena e a do passado talvez tenham contribuído para esse 
procedimento, mas será preciso não esquecer que os métodos de pesquisa 
avançara~ bàstante, facultando meios eficientes para estudos muito mais 
desenvolvidos na área musical. 

Seriando os sons encontr~dos em ·razoável número de cantos de um 
só grupo é possível chegar .... se à escala geral e à ou às parciais. Para 
isto será preciso: 

1) número razoável de cantos e sempre que possível da música 
instrumental; · 

2) analisar, de preferência, a música de conjunto; 
3) anotar todos os sons encontrados nesses mesmos cantos, seriá .... 

los em sua extensão total; 
4) considerar o valor das constâncias; 
5) considerar os sons de repouso responsáveis pela lógica da linha 

musical e avaliar .... Jhes a importància; 
6) estabelecer critério de seriação, numerá .... la na ordem em que 

foi admitida; 
7) Não argumentar fugindo a qualquer desses itens a fim de não 

comprometer as conclusões, quando po.ssíveis; 

8) constatar antes de determinar e determinar deixando margem 
à revisão de problemas . 

Poucas pesquisas têm oferecido número suficiente de documentos 
para o estudo das séries. 

Argumentar levando em conta uma primeira impressão fornecida 
por documentação deficiente não é caminho seguro, pois não se poderá 
saber imediatamente se ali estão refletidas as características reais do 
agrupamento; também informações recebidas de uma só pessoa devem 
ser apreciadas com reservas, visto ser possível deparar .... se com a revelação 
individual, nada desprezível aliás. É claro que a colaboração isolada 
deve ser computada e logo posta em confronto com o coro. Este in .... 
contestavelmente o melhor meio informativo, pois a participação de re .... 
guiar número de indivíduos representa garantia na revelação das cons
tâncias, das fórmulas, enfim, das características da música em estudo. · 

Seriações: geral e parcial. 

Geral: 

O primeiro passo será o de encadear, em intervalos conjuntos ou 
bem próximos. todos os sons da música vocal e da instrumental. Aí 
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naturalmente deverão ser somadas a · extensão das vozes e dos instru ... 
mentos. Nesta sériação serão tomadas em consideração também as 
fórmulas e as constâncias verificadas. 

A adoção do movimento descendente, coisa muito usada em 
estudos dessa natureza, nem sempre esclarecerá o problema, já de si 
complexo, pois para isso seria preciso notar na música do grupo em es,... 
tudo o aludido movimento sistematicamente empregado. Ora, a análise da 
música de vários grupos, como Kadiweu, Guaikuru, Maxakalí, Kayowá, 
T embé, Urubu, indica que a linha do canto varia quándo um pouco mais 
desenvolvido. · Até em desenhos de canto bem acanhado depara ... se com 
equilíbrio entre os movimentos. Além do mais esse procedimento esta ... 
ria subordinando a música do igdio brasileiro a normas adotad~s por 
sistemas já estabelecidas de acordo com particularidades comuns a certas 
músiças em determinado tempo. 

Sobre a sistematização de um ou outro movimento encontra ... se ex ... 
plicação imediata ao considerar,...se o próprio prolongamento da linha 
musical, invariavelmente feito por meio da repetição do tema completo 
ou modificado. Sendo assim é natural que a movimentação obedeça 
sempre a um mesmo plano e com isso criar a reprodução contínua de 
um só movimento. Mas pelo fato de não haver preponderânçia do 
movimento descendente na música de alguns grupos já estudados, não 
se quer dizer que não o tenham em outras tribos e até como característica. 

O critério a que se alude tem dado ensejo a certa confusão, pois 
enquanto colocam os sons da escala em movimento descendente, às vezes 
os vêm e analisam partindo do grave para o agudo e assim procuram 
explicar ... lhes as funções. Ora, se a numeração de 1 a 7 (como fazem) 
obedece a movimento descendente, como manter a integridade da nume ... 
raçfío se a ordem ímpar modifica a colocação? 

A maneira de numerar os sons da música primária em geral indica 
observação em bases comparativas. E por que subentendem 7 graus 
e concluem por 5? . . 

O que realmente há a fazer é seriar toda a música divulgada, grafada 
e gravada, de um mesmo grupo. · 

É verdade que os instrumentos não têm sido explorados suficiente ... 
mente ou por não os julgarem representativos ou ainda por não haver 
documentação razoável. 

- O certo é que a maior parte da documentação é de musica vocal 
e a pouca que existe da instrumental nem sempre oferece elementos para 
estudos sérios. Nota ... se na maioria dos casos que a música é feita 
no instrumento, na flauta , portanto aproveitando os recursos deste ins ... 
trumento, cujos orifícios não excedem o número de 6, o máximo até 
agora encontrado no meio brasileiro. 

Já foi apontado flautista otimamente dotado entre os índios 
Kadiweu, mas ainda não houve oportunidade para julgar da aproximação 
ou melhor da concordância entre música vocal e instrumental. A que 
até agora foi divulgada parece não estar submetida às mesmas normas 
que orientam a música vocal. 
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A escala resultando da reunião de todos os sons encontrados na 
música de um grupo, a exemplo do que se faz eni todos os sistemas · 
organizados, será a escala geral, a qual, de acordo com os métodos e 
conceitos atuais, deverá ser lida do grave para o agudo. 

Séries ·parciais: 

As séries parciais são de duas espécies: 

1 ) as que indicam ·simplesmente os sons formadores da linha 
musical; · 

2) as que derivam das características notadas nos grupos . . 

No primeiro . caso, tratando.-se apenas do contorno do canto, isto é, 
da sucessão de intervalos, as séries pooerão se diferenciar de um canto 
para outro. São realmente as tnais fáceis de encadeamento por não 
demandarem mais que a simples ordem de colocação. Esse processo 
tem sido posto em prática por pesquisadores precavidos, que assim não 
prejudicam o estudo do assunto,. afastando possíveis controvérsias . Na 
seriação desse tipo as fórmula s musicais se apreseptam com certa impor.
tância. Mas será preciso não confundir fórmulas e escalas, muito em.
hora aquelas orientem quanto à formação destas. Se toda pesquisa 
nesse. sentido fosse orientada apenas pelas fórmulas seria bem possível 
que, analisando somente a temática da música ocidental, não se chegasse 
às escalas maiores e menores de seu sistema. No segundo caso serão 
obrigatorian1ente computadas: as fórmulas, as constâncias, os apoios de 
qualquer natureza, os repousos, os movimentos e o número de sons sis.
tematicament-e utilizados . 

A determinação do número de sons dará imediatamente a extensão 
'das séries. 

A parte mais importante reside na ordem de relação ·dos sons 
e nas distâncias que os separam e sobretudo no valor de cada -um 
de per si . 

O valor dos sons como qraus de uma escala depende de sua 
função na linha dos cantos, v~ior que orienta sobre o sentido tonal . 
Deve ser considerado de importância fundamental já que por seu 
intermédio a música cantada ou executada passa a apresentar lógica . 
Isoladamente porta.-se também como parte de . fórmulas. E dentro da 
fórmula tem.-se notado a insistência entre sons que guardam entre si 
distâncias de 4~ e s~ justas, além de intervalos que parecem indicar 
também sentido rn.odal . Aqui está um termo que vem sendo. desvirtuado, 
pois como modal são compreendidas apenas escalas em uso no passado, 
sobretudo na época medieval. T odas as séries determinantes de aspectos 
especiais têm caráter modal, pois estão indicando padrões musicais 
adotados numa sociedade ou numa época. E esses padrões estão deter.
minados nas constâncias de certos intervalos, que se tornaram típicos. 
Interva los dessa natureza ficaram representados na música ocidental nos 
formados com o 3<> e o 6<> graus . 

Na música indíçrena a diferença de grandeza desses mesmos 
intervalos indica modificações da cor expressiva dos cantos e, estranho 
que pareça, logo estabelece coincidências . · 

• 

• 
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. Mas serão coincidências ou a 0rdem das coisas deverá ser encarada 
sob outro aspecto? 

• 
Como ainda não há condições para conclusões, tudo o que se 

possa dizer tende algumas vezes a ficar nos domínios da aproximação, 
nunca da hipótese. 

Mas a prática de fechar o canto utilizando sons que, na verdade, 
dão ao conjunto sentido inequívoco de terminação, indica que estes devem 
ser vistos como o ponto básico de uma série qualquer. 

As fórmulas e as constâncias concorrem para determinar a natureza 
das mesmas séries e isso pela disposição dada aos graus encadeados. 
O movimento oferece margem para a ordem, se ascendente ou 
descendente. . 

Tomando os pontos básicos, naturalmente tirados da lógica de 
construção, acrescentando--lhe as constâncias e as exceções de impor-

. tância, no caso representadas pela cromatização de graus, certamente 
serão encontradas a escala padrão ·e as categorias existentes na música 
em estudo. 

Rejeitar a documentação da música primária pelo fato de apresentar 
sentido tonal claro é negar lógica e inteligência apenas nesse setor, 
visto admitirem a ordenação e simetria nos trançados, na cerâmica, na 
cadência da dança, na harmonia de matizes e contornos da plumária. 
Tudo decorre naturalmente de um ponto básico que está representado 
em atividades funcionais mas que, 11:ª realidade, já subentendem arte 
embrionária . · 

As alturas variáveis notadas ria coletânea indicam extensão alcan,.. 
çadas pelas vozes e pelas possibilidades dos instrumentos. Por isso 
a reprodução é lógica, resultante da transposição na·tural e a faculdade 
de serem atingida's todas as vibrações perceptíveis ao. ouvido humano. 

Na escala percorrida pela música indígena não existem convenções, 
portanto tudo c'orre com absoluta espontaneidade e esta espontaneidade 
deriva de leis naturais. 
L 

Por que então valores da música primária não poderão corresponder 
aos da música evoluída? 

Por acaso o encadeamento inteligente de sons musicais é privilégio 
do mundo civilizado? 

Mas a verdade é que não se deve atentar exclusivamente para 
coincidências, mas observar a maneira de utilizar fórmulas e constâncias 
comuns, pois aí é que· estão as diferenças fundamentais. 

As séries, onde ficam fixadas as características, representam os 
padrões, pois resultam de hábitos firmados, transmitidos -ao longo de 
determinado tempo; são indicadas pelos valores que regem a ordem 
da linha musical e esses valores se apresentam dentro de uma sucessão 
na qual um som terá forçosamente asç:endências sobre os demais, a ssim 
como outros se comportam como coordenadores. Há cantos nos quais 
dificilmente consegue--se determinar qual o som mais importante, o que 

.. 
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domina e rege · o conjunto; em outros é claro o. sentido, pois a ordem 
entre os intervalos indica .. o imediatamente; A dificuldade está nos 
números que dão ensejo a interpretações, enquanto não há harmonias 
estabelecendo valores definidos. 

* * * 
Séries 

Música tupinambá (século XVI) . 

Dos números estampados por Jean Lery foram tirados os sons que 
correspondem à extensão completa dada pelos cantos. 

De acordo com os pontos de repouso determinádos pelas acentuações 
das palavras e pelas indicações rítmicas indicadas nos valores utilizados 
( Pranc. n<> 1/4) e sobretudo considerando certos intervalos, está pare,. 
cendo que os cantos tupirtambás daquela época apresentavam sentido 
tonal distinto. Mas dificilmente poder .. se,.á afirmar a adoção de qualquer 
categoria, já que nenhum outro dado permite conclusões a respeito. 

Os cantos são de e:x,tensão bem limitada e ape!las o. 49 número 
oferece margem não a um estudo, mas para indicar pontos de apoio 
e uma terminação em moldes dos cantós conclusivos, tendo como condutor 
som localizado na distância de 4". 

As claves e a maneira de armá .. las indicam naturalmente um 
transporte, logo uma determinada altura da escala geral, como era 
compreendido na época. 

A escala geral fornecida pelos 5 cantos tupinan1bás con1preende 
apenas 7 sons. 

* * * 
. 

Pesquisa Spix e Martius (século XIX - 1818/23) 

a) índios Coroados: 1 canto 

Canto de caráter infinito pela relação de um intervalo de 4;;i e 
cujo final se encadea com o 1 Q de nianeira a permitir a volta do desenho. 
O número de sons, sistematicamente em movimento descendente dá 
ocasião à seriação de apenas 4 graus: ' 

·-- ,.. ..... . , 

., 

, 
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Há uma armadura ( 2 bemóis) indicando o tom de sol menor, do qual 
não se encontra um grau com caráter de nota sensível. 

b) índios Purí : 3 cantos purís dão uma escala geral de 12 sons: 

., :;:. 7 i ..... 

As àrmaduras, naturalmente sugestionadas· pela linha geral, estão 
indicando tons n1enores (sol, dó e ré) sem notas sensíveis . Na verdade, 
os cantos se desenvolvem dentro de cinco sons, tocando às vezes nurn 
possível 79 grau. Apenas um dos números se move com 6 sons: 

e) índios Mura: 2 cantos muras dão um~ série geral de 8 graus: 

Ambos os cantos são conclusivos, terminados por desenhos nos quais 
depara,...se com sons correspondentes a harpejos de acordes perfeitos 
do sistema ocidental. A natureza dos cantos está marcada na clave, 
fazendo entender tons maiores e menores. E sses dois cantos foram 
realizados co1n 6 sons em linha sinuosa, sem movimento preponderante, 
portanto. 

d) índios Juri : revelando cantos nada acanhados, visto, além de 
intervalos distantes ( 7~ e 1 o~), um deles dispor de som com caráter 
de nota sensível e sentido modulante evidente. N esses números a simul
taneidade de vozes em alturas diferentes abre campo à pesquisa no 
terreno harmônico . 

Seriando os sons dos 4 cantos ·obtem,...se uma escala de 9 graus: 

Atentando para a terminação dos cantos, verifica-se que deveria ter 
impressionado os pesquisadores o sentido harmônico que deles ressalta 
já apontando valores tonais perfeitamente definidos. Ainda é claro 
o encadeamento modulante. 

PesqÚisa Barbosa Rodrigues (século XIX 1885/86) 

índios Krixaná: os 4: cantos registrados por Barbosa Rodrigues 
se apresentam tanto como cantos conclusivos, como infinitos. Além 

• 

• 

• 

• 
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disso há unidade rítmica marcando os tréchos de maneira inteligénte. 
A seriação dos sons desses números contêm 15 graus, dos quais · 
1 subentendi'dos: 

- -. 
- j . -

. 
' ·~ :--,:; - -- - ~. - -

• 

Os cantos se desenvolvem em 4 e 5 sons. 

A maneira por que esses números foram grafados e sobretudo 
a falta éle esclarecimentos em relação. à altura en;i que ficaram notados 
deixam dúvidas que tornam- a análise falha, embora já tenha sido 
apontada a voz de falset.e, assim como a altura aguda · comum a certos 
grupos primitivos. Em todo caso a grafia desses cantos krixanás 
parecem indicar as escalas de fá e sol maiores do sistema ocidental. 
No entanto nem sempre o desenho finaliza em som básico, pois a 
linha musical fica em suspenso. 

I 

* * * 

Pesquisa Ko~:h Grünberg - índios Maku>:i, Taulipang.~ Uapitxâna 
(século XX - 1909) 

Nos cantos recolhidos por Koch Grünberg_ encontra-se uma escala 
extensa mas que não se poderá atribuir apenas a uma tribo. Isto não 
dá margem ao estudo sobre a matéria. 

Os números são ·de procedência Taulipang, Makuxí e Uapitxâna 
e pela maneira por que foram publicados não se pode determinar exata-
· mente a que tribos correspondem. Apenas dão uma visão de conjunto 
sobre cara·cterísticas regionais. 

As linhas musicais indicam tipos conclusivos, meio-conclusivos 
e infinitos, elaborados com 5 a 6 sons. Em algtins ·o sentido tonal 
é bem claro e certamente foi esta a impressão que deu causa a ?rmaduras, 
vindo a determinar ton~ maiores e menores. Em um deles é possível 
notar-se encadeamento melódico bem significativo por se relacionar 
com valores tonais de primeira ordem encontrados na música ocidental. 
Mas os cantos guardam características primárias evidentes não só em 
sua estrutura, como na forma de prolongação. 

Os recursos usados pelos índios visitados por Koch Grünberg 
não diferem, em absoluto, de .tudo o que já foi notado na música de 
outras tribos. 

Pela not~ção conclui-se que os coros foram surpreendidos en1 
uníssono, havendo, uma vez pelo menos, uma ·voz respondendo e não 
entrando em harmonia com · o conjunto: é mais um dialogar entre 
vozes masculinas e femin.inas. Chega-se a esta conclusão não porqu-e 
a notação esclareça suficientemehte, mas através de -indicações apostas 
em um dos números .. 

, 
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Pesquisa . Roquette Pinto ( s·éculo XX 

a) lndios P aresí 

1912) 

Nos números gravados em 1912 depara .... se com os mesmos pontos 
básicos marcando cantos conclusivos e infinitos e determinando (de 
acordo com o que ficou na pauta) tons perfeitamente definidos, 
variando entre o maior e o menor. Sons cromatizados, observados 
uma vez no abaixamento de um possível 29 grau, empresta à linha 
geral de um desses números particularidade interessante que logo será 
abordada . 

Luciano Gallet. ouvindo as gravações já em discos ( *) , julgou 
que a escala dos Paresí deveria ser formada por intervalos diferentes 
dos comuns ao sistema ocidental: quarto de tom, como alvitrou ( l 75 ), 

ainda os comparou com os cantos tupinambás divulgados por Lery, 
concluindo pela semelhança de estrutura. 

Pelo que foi notado, a escala geral em que se .desenvolveram os 
cantos paresís recolhidos naquela ocasião compunha .... se de 17 graus, 
os quais acrescido dos 9 encontrados nas flau(as ( lál a lá2, sem o 
dó2 e o fá2) teria, em 1912, 25 sons: 

I 

, • 

As escalas parciais aparecem subentendidas nos desenhos dos cantos, 
havendo apenas um número indicando a escala de lá bemol com 
omissão do 2'.l grau. 

b) índio N ambikwara: dois cantos 

·O s çlois números· reunidos dão uma escala de reduzjdíssimo número 
de sons visto os desenhos não ultrapassarem a 3 e 4 sons: 

No entanto a cromatização de um sol para sol bemol e um fá sustenido 
para fá natural, significando, de acordo com a linha geral, um 7? e um 
29 graus abaixados, mostram o lado interessante dessa música pouco 
divulgada e quase desconhecida. 

( • ) As qravações de ca1npo forarn fe itas em cilindros de cera. 

( 175) Galet, L., Estudos de Folclore, ·~ . W ehrs e Cia., Rio, '1934 p . 44 . 
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Roquette Pinto ao resumir o que apurou sobre os Nambikwara 
opinou: «Sua música demonstra uma elaboração bem adiantada». ( 176) 

No entanto a documentação apre~entada , além de reduzida, é realmente 
muito pobre de modo a con fir1nar aquela impressão. 

Quanto à notação dos cantos deve ser aceita com reservas, visto 
terem sido encontrados enganos e deturpações inexplicáveis e, o que 
é bem mais sério, confessadas! ( 177) 

* * * 

Pesquisa H.H. Manizer (século XX - ·1914/ 15) 
A pesquisa sobre música efetuada por Manizer este.ndeu..-se a 

Botocudos, Krenak, Guaraní e K aingang. 

Os cantos dos Botocudos dão uma escala geral de 17 sons, na 
n1aioria cromatizados: 

~--

' . 
Incontestavelmente nos. cantos botócudos há sentido tonal perfeitamente 
acorde com a música ocidental, sobretudo ao serem consideradas as 
fórmulas conclusivas. Em alguns cantos depara..-se com insinuação 
modulatória interessante. A maioria dos núme·ros subentende escalas 
de formação maior e menor e isso pela combinação de sons em moldes 
de acordes perfeitos. Entre os números há cantos infinitos e conclusivos, 
destacando..-se um, infinito, pela linha realizada com desenhos seme ... 
lhantes aos de acordes de 1? e 5') graus da música ocidental. 

De interesse evidente são as fórmulas conclusivas e o sentido 
modulante, assim como a modificação de andamentos . 

Como escala parcial foi encontrada uma de 7 graus: 

; 

' 

Entre os cantos krenaques um se confunde com a música dos 
Botocudos e os demais não chegam a revelar qualquer coisa interessante 
por repetirem características j,á apontàdas. 

Nos números de procedência guarani, realizados com ab~oluta 
pobreza melódica, fazem ... se notar as fórmulas conclusivas e o cromatismo 
_do 19 grau de uma série sobre a qual se movem os cantos. A mudançá 

(176) Roquette Pinto, . R.ondônia, 3tJ ed., Ed. N acional, S. Paulo, 1935, p. 311. 
( 177) id. ib. p. 137. 

• 
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de modo por meio do 3".i grau (mi-mi bemol) assim como desenhos 
iguais a harpejes de acordes perfeitos aproximam essa música ·guarani, 
como a dos Krenak, do que existe no sistema ocidental. 

* * * 
Pesquisa Darcy Ribeiro (século XX - 1'948) 

a) índios Kadiweu 

A coletânea de música kadiweu é pequena na parte vocal, constando 
de 5 cantos apresentadps . pela velha Anoã e mais . outros 5 cantados 
pela índi~ Napoxená. 

Todos os sons encontrados nesses números dão uma serie de 
27 graus, entre os quais podem..-se notar enarmo:riias. A crescentando 
aós 27 sons mais 1 O da música instrumental serão alcançados 40: 

----.!--- ; 
•..:;._..;;... ___ _ 

As escalas parciais estão subentendidas não só através dos apoios con10 
de desenhos que desde logo estabelecem sentido tonal bem claro. São 
séries de 7 graus, nem sempr_e aproveitadas completas, a1iás isto nada 
representa de modo a ser destacado: 

b) índios · Guaikuru 

-_, .. . -

Esta pesquisa ficou representada por um canto xamanístico, 7 de 
«Saudação» e mais um religioso composto de 8 números, sendo um 
com variante. Desses deve..-se excluir o xamanístico por falta de encadea
mentos que permitam chegar a qualquer conclusão. 

Embora nos cantos de «Saudação» não haja rendimento sonoro 
apreciável, observa..-se que se apoia . em alturas possíveis de sereut 
notadas e por isso devem ser computados na avaliação da .série · geral 
do grupo em apreço. Somados os sons de todos os números gravados 
foi encontrada uma série de 24 . graus e na qual há sons crontati~ados: 

' .. 



• 

• 

- 148 -

O sentido tónal é claro, sobretudo nos cantos religiosos, onde os pontos 
de repouso indicam a escala parcial cujo som fundamental está no lá 2 : 

... 

e) índios Of aié 

Em 1948, os Ofaié já estavam em franca extinção e hoje possi
velmente de todo desaparecidos, o que recomenda. a apreciação de 
sua músicé\, embora a documentação sçja muito pequena: 4 coros 
apenas. Mas justamente por serem coros é que desper tam atenção 
e interesse visto a execução em conjunto revelar características tribais. 
Os 4 números gravados são cantos de dança e apresentam a particula ... 
ridade de terem sido entoados não com palavFas, mas apoiados num 
jogo de vogais e sílabas. Esses cantos formam uma série de 11 sons. 
Cantos realizados com reduzido número de sons ( 4, 5 e 6) , mas nos 
quais sentem-se plano tonal sugestionando séries em conseqüência dos 
graus que se marcam como sons básicos e condutores: 

1 

Serie geral 
} 

-
Series 1 

, 

. 
#f- , 

~ 

par e 1 i a s 

-

su en n b te d i da s · . 

- ~ ! 
~E - -

. 
z::: 1 

. . -

No~ cantos não há sons com caráter de nota sensível. 

* * * 
P esquisa Egon. Schaden (século XX - 1949) 

índios K ayowá 

Nos coros masculinos da música kayowá está uma serie geral 
composta de 18 _sons e a s alturas · verificadas entre eles apontam a 
cromatização de a lguns, embora nos cantos não apareçam: 

-. -

• 
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Os repouses, assim como os encadeamentos, mostram que a linha do 
canto se modifica em relação ao sentido expressivo e este m·arcado por 
intervalos correspondentes aôs valores de 3sis 1naiores e menores: 

Ainda obedecendo aos sons de repouso, pode-se pensar em s·éries 
parciais perfeitamente acordes com a pontuação dos desenhos musicais: 

~-~ 
M 

, 1z . 

li t- • - , 
1 • 

~ - , e 
-· 

* * * 

Pesquisa Max Boudin (século XX 1948) 

a) índios M axakalí 
O s cantos maxakalís dão uma $érie geral de 19 sons. Mas pensan

. do--se na reprodução natura l a oitava abaixo das vozes masculina~ 
cheaa--se a 38: 

• 

Nesses caI).tos o encadeamento dos sons sugere mais de uma série. 
de natureza distinta .. provocadas por intervalos de grandeza diferente. 

A insistência entre sons que guardam entre si distâncias de 1~s 
e s~s está indicando os pontos básicos da seriação, isto é, graus de 
importância tonal. Naturalmente essas séries se apresentam incompletas 
ou melhor fragmentadas, pois decorren;i de desenhos musicais realizados 
com intervalos em distâncias variadas. Assim poder-se--ão formar duas 
séries de caráter distinto: 

, 
; , # 

- & M t 
, 

Um dos cantos, entretanto, apresenta um grau com função de nota 
sensível, visto aparecer antecipado por intervalo de 4~ ascendente, 
dando a'o som mais agudo ímportância de .nota de base, sobretudo ao 
favorecer a volta ao desenho único, que constitui o canto: . · 

lf' '' ! : t ·r a: 

• 
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Os cantos maxakalís foram realizados com poucos sons: 2, 3 e 4 ape·nas. 

* * * 
Pesquisas de Max Boudin e Darcy Ribeiro, respectivamente de 1948 

e.: 1951. 

índios Urubu-K aapor 

61 documentos de música vocal e 3 da instrumental, dão margem 
ampla a que se faça melhor estudo sobre as séries modeladas nos cantos 
desse grupo. 

Esses cantos, recolhidos em duas pesquisas, vieram confirmar certas 
peculiaridades encontradas anteriormente. Na verdade nesse grupo 
depara-se com fórmulas não encontradas em qualquer outra música obser
vada ou recolhida até então. Não se trata somente dos intervalos 
aumentados e diminutos, também notados entre os Maxakali, mas <la 
constância de sons encadeados sistematicamente de uma mesma forma, 
de maneira a se constituírem em particularidade da tribo em apreço. 

Naturalmente que ao encadear os sons encontrados nesses cantos, 
~1 fórmula em . questão dará aparecimento a ' uma série diferente das 

· de1nais. Dadas ns diferenças entre música Nocal e instrumental, é certo 
a for1nação de mais de uma série e talvez ainda outras. O interessante 
é notar-se que no espaço de 3 anos foram observados os mesmos pontos. 

Os 61 números ·de música vocal indieam uma série geral-de ·3.9 graus 
(incluídos os enarmônicos) os quais, acrescidos dos tirados nos instru
mentos e excluídos os comuns, so·mam 50. 

Pela observação de u1na e outra manifestação chega-se à conclusão 
de que nesses cantos formam-se séries de caráter semelhante ao menor 
da música ocidental, sendo que numa delas notam-se por duas vezes 
int,ervalos de tom ~ meio . O Urubu, insistindo sobre dois graus de evi-· 
dente sentido tonal, formando uma espécie de fórmula de cadência, dá 
ensejo a que se pense em séries completas de 7 graus. 

· S~rie geral 

··- ' -~,~ .... lfif\',•1 ,.,fJ-... .. i.- ... 

-
- • .. ... ..... - _,_ 

.:::• -

Z,j 5 

D ._ - ,,. -, . 

~ --...,.. • - -· ., 
' 
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Estas escalas parciais se originam naturalmente na linha dos cantos, 
fazendo ver que será possível pensar,..se em mais de uma série . Deve-se 
lembrar que os números foram recolhidos em dias diferentes e um deles, 
o gravado por Max Boudin, 3 anos antes . Esses dados obrigam a que 
se encare a música urubu de maneira muito especial visto em 1951 seus 
cantos se revelarem sob aspecto particular tanto na realização, como nas 
características. Não será possível argumentar apenas levando em conta 
o número de sons achados em cada música (geralmente 4 ou 5), mas 
sim a grandeza das distâncias ( 6as., 7as . , 8as., 9as.) que deixa claro 
um desenvolvimento bem apreciável. 

A constância de fórmulas aparecidas em mais de uma pesquisa e em 
. ocasiões diversas faz pensar na elaboração de um sistema, ainda não 
pressentido em mais nenhum outro grupo do Brasil, nem mesmo os que 
estão bem próximos do Urubu e pertencentes ao mesmo -grupo étnico. 

As alterações de um mesmo grau sempre encontradas, ora soando 
como bordadura, ora com caráter de subtônica, está indicando cromatiza .. 
ção freqüente, com a formação de uma série à feição da melódica do 
sistema ocidental: 

.. 

·. 

Ainda reforçando o som fund_amental da escala está o intervalo de 
4;;i justa quase sistematicamente empregado no início e no final dos 
cantos. 

* * * 
. 

Pesquisa Darcy Ribeiro ( século XX - 1951) 

f ndios T embé .. 

Na música tembé não se encontra a série caracterizada pelos inter ... 
valos de 2as . aumentadas, mas outra que não foi possível precisar, mas 
de caráter diatônico: 

' 

' 

- 1 
:e: --

' ' 

. 

, 
,, 

;::JI - ~ 

• 

- .. 

As particularidades fornecidas pela música tembé, pelo número 
reduzido de documentos, não são suficien tes para determinar uma série 
geral, no entanto, pode-se chegar à aproximação: 

• 

\ 
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N aturalmente as peculiaridades q ue caracterizatn a in úsica indígena, 
relativas à entoação e à afinação, forçadas pelas línguas e pela limitação 
de recursos nos instrumentos e mais em decorrência dos timbres, terão 
de aparecer nas escalas, visto estabeleceren1--se em virtude da prática 
constante . Mas se a impressão pode ser consta tada, analisada até com 
1ninúcias, sua fixação na pauta sofrerá deturpação inevitável em vista 
do sis tema adotado no meio civilizado . P or meio de certa convenção 
as diferenças existentes poderiam ser contornadas, mas nunca chegariam 
a alcançar o ponto ideal por não haver sistema capaz de fixar as inflexões 
necessárias às comunicações entre os homens e ainda menos quando 
dirigidas a um mundo desconhecido. O s efeitos sonoros, modificando 
a qualidade do som, valorizando a palavra existem em qualquer língua, 
mas nenhum símbolo até hoje utilizado, ou que talvez venha a aparecer: 
poderá interpr1-tá--la fielmente, sendo por isso necessário recorrer à expli
cação aprox.imada, nunca satisfatória. 

I 

• 

. . 

) 

) 
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• 

• 
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NOTA ATRATIVA 

Nos documentos musicais do indígena brasileiro . nã9 tem sido notado 
o som de caráter atrativo exigindo complementação. Com isso poderia 
parecer que a linha musical não encontraria conclusão. Mas, a verdade 
é que o sentido conclusivo existe· na música dos grupos aqui estudados 
apesar de não se verificar a sistematização de determinado grau forçando 
o remate perfeito. No entanto, uma vez pelo menos, pode-se acusar a . 
força ·atrativa de nota co1n característica de s·ensível num canto maxakali 
( Sup. pág. 53) . 

O clima impreciso que a ausência do som em apreço poderia acarretar 
absolutamente não existe da mesma maneira que não se nota nos cantos 
infinitos. Estes, naturalmente prolongando-se por tempo indeterminado, 
poderiam dar impressão de algo inacabado, mas isso não chega a se dar. 
embora a parada em ~om não básico deixe a linha musical em suspenso 
e não chega a se verificar porque o executante encadeia b som final com 
·o início, estabelecendo o movimento circular. 

Na música urubu nota-se que a alteração de um grau, que poderia 
ser compreendido como nota atrativa ém determinada circunstância, 
desaparece com a volta, as vezes sistemática, ao mesmo som já sem alte
ração, adquirindo outro caráter. 

A ausência da nota sensível aparece mais claramente no canto em 
coro, no qual já se afirmam os valores do som básico, da fórmula con.-. 
clusiva e das combinações harmônicas. No entanto, apesar da colabo
ração de todos esses elementos, sobretudo a harmonia, não parece indis
pensável. 

Nessa altura será preciso pensar-se na espécie de música de conjunto 
encontrada no meio indígena: é a que se apr~senta ainda sujeita às 
mesmas normas a que está subordinada a linha do canto homófono, isto 
é, desenho de extensão variável. r~petido integral, modificado ou fracio
nado, sem alcançar, na maioria dos casos, a desenvolvimento capaz de 
pe.rmitir mais amplo rendimento do motivo que constitui o próprio canto . 

Sons alterados em movimentos de 2as. menores (meios tons) nqs 
remates da linha musical não parecem absolutamente necessários ao sen,... 
ti~o conclusivo, nem mesmo tonal. Estas funções são desempenhadas 
com total eficiência pelo salto de 4a. justa· ao marcar os valores básicos 
do contorno geral. 

A ausência da nota atrativa é perfeitament~ compreensível ao ter,...se 
·em v~sta· que a música primária é feita de temas, cujo contorno e extensão 
se ajustam às exigências das culturas a que servem. E temas são idéias 

I 
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fundamentais em caminho de desenvolvimento mais amplo; são idéias 
impulsionadoras e não de caráter limitado, estritamente conclusivo. O 
tema, embora em suas linhas apresente sentido acabado, é sempre algo 
que sugere continuação. 

A música indígena, em razão do estágio que atravessa, ainda não 
alcançou particularidades impostas pelo desenvolvimento da linha musical 
quando atinge maior amplitude. M antem--se em limitado plano tonal 
só raramente ultrapassado. 

• • 
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POLIFONIA E HARMONIA 

A simultaneidade de vozes no complexo da música indígena, condu,... 
. zindo à Polifonia e à Harmonia, esclarece, ainda uma vez, os caminhos 
que a Música percorre em todos os tempos. 

As execuções em coro, verificadas até o presente, se mantêm em suas 
·origens primárias, portando,...se .como parte de u.m todo homogêneo e 
indissolúvel do qual a dança participa. O coro entoado nessas condi,... 

· ções está representado na roda dançada ou 1nesmo em filas. Continu.a, 
·portanto, preso ao esquema característico do ·canto primitivo, que é uma 

~ canção dançada. 
O quadro talvez indique uma fase anterior à Polifonia real .já que, 

·_ em grande proporção, está sujeito a acasos e surpresas provocadas pelas 
possibi~idades individuais. É certo que essas mesmas possibilidades é 
que pod~m dar corpo à Polifonia e à Harmonia, mas em se tratando da 
música primitiva falta,...Jhes naturalmente o desenvolvimento. 

Pelo que se conhece sobre a evolução do fenômeno mu~ical, a fase 
em apreço deverá ser bem longa, pois ainda aparece em meio altamente 
.evoluído, como a civilização grega, representada no trinômio música, 
poesia e dança. A prática, sendo decorrência do próprio fenômeno, ·é 
encontrada na canção medieval e ainda nas manifestações de cunho 
popular de todo o mundo e em todos os tempos. 

Na música indígena não se conhece (já teria sido divulgada?) · a 
execução exclusivamente vocal. 

Fritz Krause, por volta de 1908, tratando de Karajá, fez referência 
ao canto «a capella», ouvido apenas ·uma vez (17 1í ). Mas não se chega 
·a saber como Kralise surpreendeu esse coro «a capella»: teria assistido 
Ol1 apenas . ouvido e por isso O desligado da dança? 

· O que tem sido apontado com característica de música estritamente 
vocal, em coro, independente da colaboração da dança, traz a marca 
iniludível de execução provocada. 

Egon Schaden e Darcy Ribeiro gravaram coros, respectivamente 
kayowás e . urubus, 1nas nenhuma explicação deram a respeito. 

A observação sobre a música primária, inclusive a do índio brasileiro, 
torna claro que o canto a mais de uma voz é fenômeno comum e seus 
processos se estabelecem e se desenvolvem sujeitos às possibi~idades indi
,yid{lais,. reveladas na execução em conjunto . 

. · ( 178) . Krause, F. ln Wíldnissen Brasilien - trechos- trad. p/Padlrerg Drenkpol. 
Arq. M useu N acional do Rio de Janeiro, 1926. 

• 
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O coro tem, fatalmente, de começar pelo uníssono na reunião de 
indivíduos do mesmo sexo; mas as modificações da linha musical aparecem 
e se firmam a través da reprodução e desdobramento do desenho melódico. 

A reprodução da linha do canto também depende das possibilidades 
dos participantes e estas apresentam diferenças em distâncias variáveis, 
o que torna inacessíveis a um ou outro indivíduo certas e determinad?s 
a lturas. Além do mais também incluem-se no quadro as deficiências 
auditivas dos executantes . 

Em qualquer dos casos, a reprodução da linha musical passa a ser 
feita em altura outra que não a original, o que corresponde a uma trans,.. 
posição inconsciente. 

Daí surgem efeitos diferentes, encaminhando para novas etapas. 
In teressante é verificar-se que a transposição, na 1naioria das vezes. 

tem sido notada nas distâncias de 4as. e 5as. justas. A constatação 
dessa particularidade leva a pensar numa provável relação com os mesmos 
intervalos encontrados no movimento anacrústico e na fórmula conclusiva 
dos cantos. Manizer observou no coro que «a resposta é tirada do 
velho (um personagem do cerimonial) . às vezes se dá também sob forma 
de sentenças, mas na terça ou na quinta superior à sua última nota ( 178 ) » 

Na m(1sica indígena a Polifonia se esboçá nos movimentos em oposi ... 
ção, em imitação e na simultaneidade de sons . Nesta simultaneidade 
e no som prolongado, a maneira de pedal, está o princípio da Harmonia. 

Dificilmente poder-se ... á determinar a ordem de desenvolvimento, visto 
não existir documentação relativa a uma só tribo que dê margem ao estudo 
da matéria . 

Nas condições em que se encontra a pesquisa etno-musicológica, a 
avaliação do quadro terá de ser feita tendo como base a desigualdade 
de níveis entre tribos oriundas de troncos diversos. · É , portanto, um 
trabalho incompleto, irregular sob certo aspecto, visto não seguir as· trans,.. 
formações verificadas nos grupos. É antes uma visão global sobre o 
tema. 

* * * 

A caminho da P olifonia . 

Em primeiro lugar deve-se apontar a interrupção da linha musical 
por uma segunda voz ( b) , que entre em seçiuimento, entoando um frag-
mento do próprio can to. Com isso não quebra a unidade, mas coloca,..se 
em plano diferente, quase formando diálogo . E sta forma de desdobra.-

mento aparece num canto gravado por Koch G rünberg ( 180 ) : 

r 1 r 1 ( 

Ex.49 

( 179) Manizer, H . H .. Músiea e instrumentos . . . in «Rev. Bras. de Música», 
Vol. I, p. 316. . 

( 180) Koch Grünberg. T., Von Rocainn1 . . . Strecker uod Schroeder, Sfuttgart. 
1932, Vol. III. p . 425 c-d. 
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Num canto maxakalí (pesquisa Boudin, doe. nº 56 M. 1. ) , lançado 
em plano semelhante, a segunda voz, que não chega a atingir rendimento 
apreciável, vem na distância de 7a. menor: 

r .r r i 
Ex.50 

Em ambos os exemp1os a interferência da segunda voz aparece na 
parte mais grave . 

Na imitação do tema, completo ou fragmentado , já se depara com 
mais um passo no t erreno polifônico . Aqui não se trata de ími.tação 
em termos de prolongamento do canto, mas no sentido polifônico, que 
coloca o desenho em alturas diferentes. de maneira a explorar possibilida,... 
des novas . No caso, quer parecer que não procuram tirar partido d e 
timbres vocais, mas apenas seguir as exigências a·presentadas pela ceri,... 
mônia em execução. . 

São os documentos referentes às músicas dos Uí·ubus,...Kaapot e dos 
TemJ:é que dão essa nova visão do canto indígena . 

A série de cantos recolhidos por Darcy Ribeiro, pela extensão e 
particularidades, abre campo ao estudo sobre a matéria . Mas mesmo 
que sejam constatados desencontros e indecisões, nem por isso perdem 
valor · documentário em relação à estrutura do canto em coro, como ex em .... 
plifica o trecho seguinte: 

Doe. nQ 40 M.I . Urubu . • ~ . 
~ - -' .~;~;...::..~ .. 

' ""li"'".:.C: ' . - . . 
r ' .. . . ' 1 ' ' • • 1 I . . 

E.x.51 
, 

11 , ""' ~ , 4t ... 11+ 
.,. ..,. .. , ~ ·t --- ..,.. .... ~ ': -~ - !:: "- == .......... ..e... 

~~ -· ~ -- - . • . 1 -r • . . • 
• . . . 

1 
. 

. 
Na imitação por entradas sucessivas, como se nota no docun1ento 

nº 111, M. I., já se pode sentir um p lano em execução, tal a . regularidade 
com que são feitas as imitações: 

Doe . nQ 111 M.I . - Orubu 

; 

Ex. 52 

• 
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N um coro, ainda procedente dos U rubus, no qual as vozes masculinas 
can tam em uníssono, a imitação se estabelece através do elemento femi ... 
nino, não na 8\1 superior, como seria de esperar, mas na 4ª e com a d ife ... 
rença de não obedecer à mesma distância dentro do intervalo de 3ª, que 
de maior passa a menor : 

M. I . 

• 

• 

Nesse aparente exotisn10 a 'flnálise pode ver u relação das har1nonias 
do 19 e 59 graus, que, assim, vão apontando os caminhos da Harmonia, 
logo encontrados . 

HARMONIA 

Embora seja cedo demais (se é que um d{a poderão alcançar) para 
afirmar de que ponto a H armonia começa na música do índio, quer parecer 
que seu ponto de partida já está na conclusão do canto, nos quais os sons 
básicos se fazem sentir e se afirmam através da repetição. 

É claro que a lógica da linha musical, com sua pontuação marcada 
pelos repouses de valor variável, já ·impõe determinados sons com força 
total, enquanto movimentos e harmonias emprestam ... lhes caráter definido . 
E havendo harmonias o sentido tonal imediatamente se estabelece sem 
precisar de interpretações . 

A nota sustentada, com caráter ""de pedal, sobre o qual se apoia a 
linha do canto, é um dos recursos que leva à Harmonia . 

Doe . nD 116 M. I . ·Urubu 

~ ' ·· -. " -
, , , , , ~· 4 . • • 

... - ~..( .... , ... - , - , .,... , i-. 
~ ....... • ·- ..... ~ ... '--' i... .............. ' ..... 

~ .. 1 • l . 1 T 

~ 
• . 1 -, 1 . --. , 1 1 1 T 

-. ' 1 

Ex.54 

1 1 1 
1 1 

I~ 
.-., 

r 
.. 

" 1 1l . 
-°-· I~ 

. ..,,.. 
~ 1 

. 1 1 _-; 1 ~ . 

I~ • • . 1 - 1 1 • •• 
• • • 1 • -·. - -

• 
1 • • • , 

• ' • 

·~ -..,... 
~ U- ~ -

(~ 
. ~,..... .,;. I'\ ,,. . - ~ , . - .. . --

'-' • 1 -

- ,, 
' ' ' ' - • ºL 1 ' l l 

• ' ' ' 

• 

Mas a harmonia começa a se firmar quando a s vozes aparecem em 
simultaneidade consciente . 

O encontro entre duas vozes, como sucede no exemplo n9 51 pode 
ser compreendido como acidental, mas que, apesar d isso, conduz à -simul.
taneidade de alturas diferentes, provocando os intervalos de 4as., 5as., 

' 

1 

• 



• 

159 -

6as., 7as., 1 Oàs., e que tanto podem derivar das possibilidades individuais. 
como do próprio despertar do sentido tonal. 

Ainda não se tem idéia até onde a Harmonia foi alcançada. O que, 
desde logo, pode..-se afirmar é que não está ligada a influências estranhas, 
pois na ·época colonial já fora assinalada e o mesmo vem sendo notado em 
grupos, os quais, no momento em que foram verificadas essas coisas, não 
tinham grande contato com o civilizado. 

Certas informações, como a de Fernão Cardim ( 181 ), não orientam 
sobre o movimento entre as vozes: se em imitação melódica ou em harmo .... 
nias. É certo que, sendo em número de três e ainda Cardim tenha espe,... 
cificado a qualidade de cada voz, possivelmente havia harmonias. 

Formações harmônicas reais foram apontadas graficamente por Spix 
e Martius, que as surpreendera n1 na músic-a dos Miranha, entre 1818 e 23. 

~ 1 

Ex.55 1 ~ r 

• - . 
1 9 • 

Pela maneira por que esses sons aparecem grafados indicam natural .... 
mente a impressão recebida e nessa impressão está apontado um sistema 
bem fundamentado, apresentando absoluta analogia com o da música oci,... 
dental: harmonias de um primeiro grau fechando os cantos . 

Um exemplo estampado por Deuber ( 182 ) também tem significação 
bem interessante, visto a formação harmônica se situar no grave, em 5as ., 
demonstrando sua importância como valor de base. 

1 
'· 

Mas com os Kayowá vai..-s~ encontrar um tipo de formação harmônica 
de grande importância por se relacionar com realizações exploradas em 
época bem distante, tal como as obras· especializadas exemplificam. 

, 
Doe . no 35 M. l . • K~vo~• 
, ' . SdíJ t... # , , , 

.,,;,.... .......... ._. # .r.. -- - .!. .:!. +..,.. 
~ r 1 • 1 1 l 1 6 r 1 1 1 

' 1 • 
• . , . • • • • 

1 ' 
. . 

' • • 

, 1 . , 1 ., 
1 

~ 1 .ii! .a - 1=: .L .f.. "- 1 
'I 1 • ':: 1 - - • ..... 1 ·-

~ ... • • • ' • • • • . • . . • • , - . 1 , 
, / • • • • • , . , : 

" l 

( 181) Cardi1m, F . . Tratado 2') ed., Comp . Editora N a<::onal, S. Paulo. 
1939. p . 153. 

( 182 ) Deuber, A . , in Speiser, lm Düster: br:asilianischen Urwald.s. 

t 
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É na continuação deste coro que as vozes se combiil;am em Sas . , não 
muito justas, na verdade, mas a execução não se mantem sempre igual, 
pois as vozes se isolam por momentos: 

Ex . 58 

• 
Cantando em s~s paralelas, o Ka.yoivá de 1949 estava realizando 

alguma coisa parecida com o organum parallelum típico. do período 
entre os séculos IX e XIII· ' Mas o que ainda há de inter~ssante, e 
sobretudo curioso, é verificar,...se que a participação das mulheres, 
dobrando a oitava da voz grave, ia ao encontro do organuni parallelunz 
conzposto, prática muito divulgada nos sé~ulos acima mencionados. ( l83) 

oc. na 38 M.I. - K•vowá 

• 

O .organum parallelum~ tal como é apresentado em estudos histó~ 
ricos, é derivado da procura consciente em direção da Polifonia. Mas, 
é claro, que antes de chegar a esse estágio deveria ter atravessado 
uma face de realização espontânea. 

O fato do Kayowá naquela época sofrer a presença de missões 
que trabalhavam por sua conversão, talvez faça ver nessas combinações 
harll}.ônicas influ·ência direta. Mas, mesmo que assim tenha acontecido, 
o canto kayowá apresenta aspecto muito próprio e no caso da influência 
ter existido, denota acomodação inteligente. 

Com os Tembé as harmonias não se estabelecem imediatamente, 
vêm com a entrada das . vozes: 

·, 
Doe. no 91 M. r. - 'Tembé -· ~ 

Ex. 60 
i ( 

=~ 
1 

1 

' -
• l . ' 

P! 
• • -
• ,. , 

• ' 
1 1 

~ -
• 

·O que interessa particularmente nesses documentos, recolhidos em 
pontos e meios diferentes, em épocas afastadas, é o sentido harmônico 
resultante da simultaneidade de sons que correspondem à mesma 
formação_ de harpejes ·de acordes perfeitos e de sétima, em posição 
unida ou afastada e ainda em inversões. • 

( 183) Davidson, A. - Epel, W., Historical Anthology . . . Oxford Un:versity 
Press, 1946/50, p. 21. ex. 25J2. 

, 
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Na imitação do canto, completo ou em seus fragmentos, na reali.
zação de uma linha musical livre mas em harmonia com o todo é onde 
aparece mais claramente o esboço da Polifonia. E aparece já revelando 
- não sistematicamente, é claro - certa independência, que às vezes 
leva ao choque de 2\ls menores: 

Doe. nQ 120 M. I . - Urubu 
...!. ..t.. ,, --• • 1 ' 1 • -

1 • ' 
1 . 

.... x . 61 
'• 

. 
' 

t 
, ,, 

.. ~ """'" - .. 1 .. ... - ... .. [Ili. .. .. 1 ~· .. ,.. ·- :lo- - ,,.. A - .... ~ . ~ ·- . , 

~ 
1 1 • 1 u y 

1 . -' 1 

' 
. 

Em todo o conjunto das observações em torno da música indígena 
evidencia-se a valorização do som dentro de critérios estabelecidos 
através da prática continuada. 

Diante do que apresentam as músicas dos Micanha, visitados por 
Spix e Martius, entre 1818 e 23, os Kayowá, vistos por Egon Schaden, 
em 1949, os Urubus ... Kaapor, observados por Max Boudin e D arcy 
Ribeiro, em 1948, 1949 e 1951, não será mais admissível pensar--se 
em desajustes e casualidades, visto as disposições encontradas· demons
trarem planos bem executados. Isto é claro nas combinações harmônicas 
surpreendidas nas músicas das tribos citadas, sobretudo na distribuição 
inteligente das vozes em imitação, indicando ordem já estabelecida. 

O processo de transformação revelado no material recolhido está 
provando que a música indígena segue desenvolvimento ordenado. 
De qualquer ângulo que se a observe nota-se imediatamente a tendê11c:ia 
em direção ao sentido tonal. Este ou se apresenta em elaboração ou 
já firmado. 

Dentro desse quadro, a imitação melódica adquire sE>ntido novo, 
valoriza--se, pois oferece margem mais ampla à polifonia real. Mas em 
vista das diferenças de nível musical verificadas entre as tribos não 
será possível situar, com absoluto rigor, a música do índio num deter.
minado estágio. 

• 
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PLANO FORMAL 

Embora a música indígena se manifeste natura lmente em proporções 
e recursos de ordem primária, nem por isso póderia faltar equilíbrio 
a suas linhas e contornos. · 

Se a musicalidade inata encontra os elementos formadores do 
canto, da música em si, da mesma forma a lcança a disciplina necessária 
à ordenação de seu todo. É claro que essa disciplina decorre da . Jógica 
instintiva de construção, que dá à frase simples ou à mais elaborada 
o equilíbrio indispensável. E ssa lógica subentende a inteligência musica l 
movendo-se e expandindo-se com absoluta segurança. Ninguém, em 
tempo algun1, aprendeu ou aprenderá· a compor uma linha musical por 
mais simples, pois isto é ação espontânea, dependendo de disposições 
espec1a1s. 

T em..-se verificado que na música do indígena brasileiro n ada 
existe de profundamente diferente que fuj a à ordem de aparecimento, 
formação e desenvolvimento característicos do fenómeno musical. 

Partindo do inciso, como elemento gerador, o canto pode ser 
constituído unicamente por esse mesmo inciso, como desdobrar..-se de 
maneira a tornar a linha musical mais prolongada. No primeiro caso 
segúe um pJ'ano igual, is to é, sem qualquer modificação; no segundo 
aproveita, como elemento da mesma prolongação, parte ou pa rtículas 
do motivo que deu ensejo ao próprio canto. 

Num canto de índios da faixa Roraima .... Orenoco, recolhido por 
Koch Grünberg, pode-se notar que o prolongamento do trecho foi 
feito por meio da reprodução do 1nc1so, tran sportado e modificado. 

" ~ 1 ' , 'l 1 .. ' - -• - . -, ~ I~ . ~ -, , , ~ 1 . 
1 ; • 

1 - . . - e J , / 1 . ' ' ' • • 1 . • l i • .. - ~ 

' ~ -.. .... ..... . 
~1 '1 

'J 
., 

!I ~ .. 1 - - - - ..... ~ 
. . - .. • • - • 

' • - 1 1 • • T · y 1 " - -. T - 1 1 • 1 ' 
:1 1 • , ·- . 

51 
1 - , • 

' 1 . . • . - . • . 
'' 1 '• 1 ( 18/J) 

Neste número observa-se a lguma coisa bem interessante que se vai 
prender ao sentido tonal: suas linhas são dispostas em encadeamentos 
inteiramente iguais aos de um 1 Q e 5? graus do sistema ocidental, sendo 
que no último encadeamento estão presentes os sons do acorde de 

.(184) ob . cit., Vol. Ili, p. 426 c-5. 
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7~ ·da dominante, dando oportunidade à volta sistef'!lática, o que esta
belece a repetição contínua. 

·O hábito de modificar imediatamente o inciso, que representa o 
tema, aparece com muita freq üência e ainda pode ser notado em 
qualquer manifestação de caráter popular. A modificação, se a lgumas 
vezes, é provocada pela letra, em muitas outras revela-se como específico 
da musicalidade. 

No canto mais desenvolvido vai-se encontrar uma segunda idéia 
repre.sentada ou por desenho tirado do motivo principal ou do inesmo 
desenho modificado, mas o certo é o aparecimento de coisa nova, · que 
tanto pod·erá seguir a mesma divisão métrica do tema principal, como 
afastar-se, formando contraste real . . 

Dentro do plano formal, o canto tende algumas vezes para a 
conclusão e esta realizada por meio da introdução de som ou sons que 
dão margem ao remate perfeito. 

O motivo principal, em si mesmo, pode ser representado apenas 
por desenho completo (motivo único) , mas também por duas meias 
frases cuja relação poderá ter sentido positivo ou negativo, isto é, 
igual ou contrastante : 

uGtte Plnto - tnd. Nambitwara 

No desenvolver do p rocesso de prolongação do canto ainda encon
tra-se a frase ternária, isto é, composta de 3 meias frases, como consta 
do e~emplo seguinte: 

..------ -·----
r r r 

Ainda comprovando a musicalidade do índio b rasileiro estão os 
cantos cujos temas principais derivam de fon te comum e por isso 
apresentam-se c;omo variações perfeitamente válidas, como atestam os 
cantos religiosos guaikurus já analisados e estampados ( Sup. págs. 2':1: 
a 39). Nesses 8 números, a lém das variações propriamente ditas, há 
um plano formal representado por motivos de caráter e movimento 
diversos, dando causa a contraste flagrante, o qual em.P.resta maior 
relevo aos motivos principais. N os cantos em apreço as linhas musicais 
não são acanhadas, aparecendo como revelação surpreendente, pois 
a í está bem clara a fantasia criadora. 

N a música tembé encontra-se a preparação do coro configurada 
numa formação harmônica, que logo dá lugar ao solista que puxa o 
conjunto de vozes. Após a fra se desse solista é que o coro se manifesta, 

.. 
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uníssono ( Sup. pág. 65) . Essa disposição permanece por espaço de 
tempo regular, abrindo diálogo entre solista e coro, ficando este em 
plano mais destacado não só devido à linha musical, como à coesão 
da massa, entoando a uma voz ou à oitava, quando as mulheres 
participam. 

A música instrumental, feita mais das vezes no instrumento, 
também apresenta linhas equilibradas através da pontuação marcada 
pelos repousas de valor variável, que assim vão dando corpo a frases 
e meias-frases, chegando ao sentido musical perfeitamente realizado. 

Vê-se que os elementos formadores da Música em si mesma se 
encadeiam, se fundem, se completam para finalmente formarem o con
to~no geral, ,que vai responder pela musicalidade de grupos. 

Instintivamente o homem primitivo encontra os meios adequados 
para dar ênfase aos pontos principa~s de sua música. Também isso 
é decorrente da pontuação, algu.mas vezes suficientemente desenvolvida 
para merecer a qualificação de patética. 

Por tudo vê-se que a música indígena, pela variedade com que 
é realizada, não se move apenas num só plano formal, pois a fantasia, 
aliada à musicalidade, dá ocasião a disposições diferentes .nas quais 
sente-se a ordem de . distribuição entre as partes constitutivas do trecho 
musical, por menor que seja. 

10 canto realiz.ado apenas com um inci·so e que pela necessidade 
de prolongação é repetido sistematicamente, toma a disposição da 
fórmula A - A' - A". Mas o comum é a conclusão da linha musical 
o que força modificação do desenho, ainda que . feito apenas com a 
introdução de um único som. Realizações com essa característica já 
têm outra disposição: A - A ' (completo ou fragmentado) - conclusã~. 

Nos núriieros mais desenvolvidos já se depara com a forma bi_nária 
da canção ( A.-B), naturalmente em proporções. modestas. . 

. 
A forma binária no~ cantos tem origem na disposição de suas 

pr?prias frases, pois estas se formam de contornos de caráter· positivo 
ou negativo. 

·Os cantos guaikurus dão o plano ITntrodução - A - .B -
Conclusão (Doe. nQ 25, Sup. págs. 24/ 40) , enquanto os urubus apresen-
tam lntrod ução (em harmonias) - Solo - Coro (Doe. n? 91 ) . 
Neste caso não se pode considerar a linha solista como motivo A e o 
coro como B. O sentido de dialogação estabelecido entre as duas 
partes, embora já desprendidas da Introdução, não chega a dar ao, 
solo outro sentido que o de frase impulsionadora, provocando a mani ... 
festação ·em. conjunto. 

A disposição em diálogo é muito comum na música religiosa, 
demonstrando claramente que nesse caso cada uma das partes tem 
função ou representação especial. 

. A forma binária da canção ( A-B) , poderá dar ensejo à de consti.
tuição ternária ( A.-B.-A'), bastando para isso que· se verifique a volta 
ao tema principal. · 

, 
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Resumindo, pode-se apontar na música indíg.ena os planos formais: 

A 

A 
A 

A 

A , A" - ... ......... . 
A' - ·A'' - Conclusão 

B 

B - Conclusão 

Introdução 

Introdução 

A - B Conclusão 

Solo - A (em coro) 

Mesmo que se encontrem disposições raras, estas sempre apresen.
tarão distribuição equilibrada fazendo ver que a ordem é indispensável 
a qualquer elaboração por· mais elementar. 

De qualquer ângulo que se analise os planos sobre os quais se 
desenvolve a música do índio, levando em conta naturalmente as 
condições em que se verificam, nenhuma diferença pode ser apontada 
de maneira a considerá-los como resultante de elementos absolutamente 
desconhecidos. Tudo se processa numa ordem lógica de aparecimento, 
desdobramento, encadeamento e desenvolviment0 até atingir a realidade 
de manifestações, as quais têm incontestavelmente toda a característica 
de música feita, realizada em padrões definidos e não de tipo exótico, 
exclusivo, obediente a processos raros, que, no caso de assim se 
apresentarem, teriam de ser compreendidos como completamente à 
margem de tudo o que já foi encontrado em matéria de música. 

O que existe nos planos formai s da música indígena demonstra 
que a n1usicalidade condu·z a disposições bem ordenadas, de maneira a 
conferir às linhas do canto ou da música instrumental o sentido de 
realização completa, capaz de se converter em linguagem. 

Considerando ·o fenômeno musical em seu conjunto chega-se 
à conclusão de que há uma lógica perfeita norteando todas as 
manifestações. 

O índio, como todo primitivo, encontra, por imposição de sua 
condição humana, uma forma de expressão, não unicamente sua, como 
as línguas, mas de muito maior alcance e penetração por não restringir 
o campo do entendimento. E a achou através do encadeamento de sons 
formando imagens sonoras, impulsionadas pelas emoções, mas disci ... 
plinadas pela harmonia da forma. 

O plano formal começa desde o encadeamento dos sons dando 
lugar a incisos que se combinam, se atraem ou se contrastam, formando . 
frases, por si mesmas constitutivas dos cantos, da música em seu todo. 
Nada disso depende de aprel,1dizado mas apenas de disposições inatas. 

A Música é una em sua essência, apenas diversificada em suas 
manifestações em razão dos elementos que a servem: vozes, línguas 
e instrumentos. Uns e outros podem emprestar- lhe aspectos muito 
especiais devidos a timbres· raros, alguns realmente exóticos (mas já 
ultrapassados no processo de evolução, em algumas sociedades} ou 
motivados pelas inflexões de línguas estranhas, quase ou de todo 
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desconhecidas. M as a parte relativa à sua constituição continua ín tegra, 
de uma lógica imperturbável, demonstrando que equilíbrio e harmonia 
são fatores indispensáveis à sua representação como meio de aproxi .... 
mação e entendimento. · 

o· plano form al, como todo o processo do fenômeno musical, não 
é uma conquista do homem mais evoluído: ele existe como condição 
precípua, derivado do equilíbrio que preside toda e qualquer forma 
de comunicação. 

• 

\ 
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EFEITOS SONOROS 

Efeitos sonoros, alguns dos quais podem ser classificados como 
ornamentos, não são vulgares . 

Efeitos sonoros reais só foram verificados em um ou outro grupo 
caracterizados pela oscilação da voz, pelo trêmulo, pelo f alsete. É certo 
que com o falsete pode-se admítir um recurso, mas no canto de certas 
tribos porta-se como efeito real. 

O canto em voz trêmula foi apontado pelo padre Colbacchini 
entre os Boróro, aproximadamente em 191 O, aind-a revelando oscilação 
entre dois sons. A gravação de um funeral, ainda borôro, feita nos 
princípios .da década de 60, por H enrique Foeurthmann, confirmou 
a particularidade verificada naquela época. 

A falta de observação .direta ou da gravação leva a dúvidas 
quanto ao caráter do trêmulo e mais de sua aplicação : se envolvendo 
toda a linha do canto, no coro, se ouvido apenas de um informante, 
se· o efeito se prende a qualquer ponto da canção ou da cerimonia em 
si mesma. Esta observação tem causa no que ficou de pesquisa de 
Egon Schaden entre Kayowá. Nos números corais, gravados em 1949, 
o , trêmulo aparece unicamente nos finais, demonstrando assim ºintenção 
especial ( Sup. pág. 45). 

Os documentos kayowás estão mostrando que o trêmulo não 
representa característica vocal do grupo, mas um efeito empregado 
nos finais dos cantos . . É claro que é uma característica, mas decorrente 
de hábitos firmados ou, pelo fato de se tratar de música religiosa, 
obedecer a determinada intenção. 

A índia guaikuru, Vicença, empregou o som aspirado em um 
dos cantos religiosos, mas em nenhuma outra ocasião voltou a fazê- lo. 
Mas as duas kad~weus que deixaram gravações na mesma época { 1948) 
cantam seguidamente até não terem mais fôlego, o que deu a impressão 
de vozes estranguladas. 

Nas notas de Guido Boggiani sobre Kadiweu { 1892), por mais 
de uma vez, há informação sobre a duração do canto «enquanto há 
fôlego ». Esta observaçã.o tanto poderá coincidir com a registrada por 
Darcy Ribeiro, isto é, canto subordinado à capacidade respiratória 
numa só emissão, como significar prolongamento enqu_anto há resistência. 

Na execução das músicas maxakali e tembé há ligações mçlódicas 
que soam como ornamentos comuns' à música evoluída: o mordente 
e a apojatura. 

• 
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Quanto ao melisma pode-se assegurar não ter sido notado em 
qualquer tribo desde a época colonial. Pelo menos é o que se depreende 
das informações, da documentação grafada e sobretudo gravada . . 

Nos cantos religiosos guaikurus, entoados pela velha Vicença, 
de Lalima, há prolongação de sílabas, mas isso acompanhando sistema
ticamente o desenho do cartto por espaço muito brev~; que não corres
ponde ao efeito do melisma. 

Muita coisa mais talvez venha a ser.surpreendida, mas, no momento, 
a documentação existente, pela pobreza de informações sobre caracte
rísticas musicais de tribos e grupos, ainda dificulta bastante observações 
dessa natureza. 

• 
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Mú SICA VOCAL 

Para se chegar à música vocal é imprescindível que se atente para 
uraa realidade: a música indígena está virtualmente incluída em todas 
as cerimônias relacionadas com a vida tribal, representada no trinômio 
palavra, música e movimento, isto é, dança. Mas já há exceções : em 
tribo situada no Alto Rio Negro há danças cerimoniais não acompanhadas 
de- cantos, tal como surpreendeu Koch Grünberg. Sob esse aspecto seria 
preciso observar se aí já estava um começo do processo de desligamento 
dos elementos formadores da música . 

~ 

. . Pela formação a música indígena aparece amp·arada por elementos 
q~e atingem, simultaneamente, campos diversos, por isso de mais ampla 
e profunda penetração. Daí a impossibiliadde de se admitir essa 
espécie de música como feita apenas de sons, embora seja possível 
analisa~ cada elemento em separado, como estudo complementar . Mas 
a própria análise recomporá inevitavelmente a fórmula , visto a motivação 
estar contida nas sentenças, nas narrativas que vão dar corpo à cena, 
ao drama, à cerimónia em seu conjunto. «Cantor» e «dançarino» se 
confund_em num só indivíd·uo coino intérpretes interessados numa mesm·a 
finalidade. 

Sentenças, representando razões e intenções, estão geralmente 
ligadas ao heróico, ao religioso, ao cotidiano e nesse cotidiano vai,..se 
e11contrar um lado profundamente humano, que enobrece a figura tão 
discutida do índio brasileiro. Não será difícil o heróico e o religioso se 
f:.i:idirem em manifestação única. 

A idêia motivadora e condutora do canto é geralmente concisa, 
contida numa frase curta, p·arecendo de flagrante ingenuidade, mas que, 
n.:i maior parte das vezes, escapa à compreensão do observador comum. 

A brevidade da frase influi naturalmente na extensão da linha 
musical, por isso, forçando a repetição sempre que as circunstâncias 
.:is!Jim exigirem. Paul Ehrenreich, embora achasse o canto karajá 
melodioso, notou que se tornava monótono pela repetição interminável 
de uma mesma estrofe curta e bastante pobre de idéias, como )ul~ 
gou ( ] ") . 

Para a formação da música, como manifestação conjunta, concorre 
a própria estrutura da sociedade indígena, que leva o indivíduo a se 
comprometer com seu semelhante, com seu agrupamento, fazendo com 

( 185) Ehrenreich, P ., Contribuição para a Etnologia do Brasil - in «Rev. 
Mus-eu Paulista, Vol. II , n. s. 1948, p . 120 . 
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que as cerünônias tomen1 o aspecto de inequívoco interesse comum e 
so!idariedade. 

Mas é claro que o homem não poderia excluir a Música de sua vida 
privada e daí as revelações individuais, que informam sobre o compor .... 
tamento do homem em diversas ocasiões, nas q uais não consegue 
prescindir do canto ou do som instrumental como exteriorização de 
regozijo, -de alegria, de esperança ou como a pelo e recurso nos momentos 
difíceis. 

Observando de certo ângulo, é claro que a manifestação musical das 
sociedades indígenas não poderá ser apreciada em termos estéticos como 
o civilizado compreende. A impressão experimentada pelo observador 
comum tem importância relativa, pois é resultante de um confronto 
1:~5tabelecido por sensibilidades nem sempre dispostas a ju lgamento 
imparcial. E o valor estético e a importância da manifestação musical, 
existentes, só poderão ser admitidas através dos padrões vigentes em 
c:ida sociedade. 

F ernão Carditn, afi rmando que entre os Tupina111bá os cantadores, 
homens e mulheres, eram muito estimados, deixou uma impressão positi~a, 
por se relacionar com a opinião generalizada naquela tribo ( i &G). Mas 
quando se lê em D escrição Geográfica da América P ortuguesa que 
«andam também muitas moças que com vozes fazem estimável a festi
vidade e tem excelentes vozes» (tratando também de Tupinambá.) tem .... se 
presente a impressão do observador. 

Desligando os elementos componentes da manifestação musical 
ter-se-ão, de um lado, os moviinentos. corporais, que se convencionou 
c;1an1ar de dança, de outro, o canto, no qual se inclui naturalmente a 
palavra. Mas deve-se lembrar que o som musical também pode ser 
entoado sem a colaboração da palavra . 

D ança . • 

. O gesto se associa à musica con10 linguagem complementar: supre 
a insuficiência da palavra e arma a ·cena , o espetáculo, que, com o 
auxíl io das máscaras, deve in1pressionar visua lc:iente o lado ao qual é 
er.dereçado. 

O s rnovimentos podem ser instin tivos, ·forçados pela cadência ditada 
pelas intenções, como tambén1 serem ordenados intencionalmente de 
ro tineira a atingir os propÓsitqs visados. De qualquer forma que se 
estabeleçam é fácil verificar que a movimentação e1n geral fica limitada 
à ·formação de rodas e ao caminhar em fila s, que se encontram e se 
afastam, como na qu·adrilha. O movimento aos saltos aparece em certas 
e determinadas ocasiões, tendo sido apontado por Barleu, no século 
XVII( 187 ) , Paul Ehrenreich, no século XIX( 18 ) e Fritz Krause, já no 

( 186) 

( 187) 

( 188) 

Ob. 

Ob . 

Ob. 

c it. 

cit . 

cit. 

p. 155. 

p. 263. 

p. 65. 
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Foto 2 - X ingu: 

Base da dança Aiúui, que é realizada depois da construção de uma 1na!oca. 

Os dançarinos se cobrcn1 de palha e tapam o rosto co1n uma rede de tucum. Dois índios 
i1nitan1, na dança, o vôo dos pássaros, enquanto outros dois marcam o ritmo com o 
c~.ocalhc globular e un1 bastão. (Cortesia do Museu do lndio) 



• 

Foto 3 - Indios Umulina : 

Fase da dança Lórino. na qual tomam parte homens e n1ulheres 

(Cortesia do Museu do l ndio) 
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século XX. Mas Barbosa Rodrigues · viu, na tribo K ríxaná, uma modali..
dade de coreografia que demonstra novo aspecto da dança indígena. 
Tratando do movimento em roda informa: «. . . na segu.nda formanl 
homens e mulheres uma roda, porém, de joelhos, sentados sobre as curvas 
das pernas e inclinados para terra .. : . » ( 189 ) . 

Os passos se diferenciam pela marcação dos impulsos, pelas batidas 
fortes e fracas exigidas pela regularidade rítmica do conjunto. Nada 
tem sido notado que possa indicar rumos novos no desenvolver: dessas 
1nanifestações. Em séculos de observaçã.o, quase contínua, as impressões· 
sobre danças se repetem, quer emitidas por leigos, quer por pesquisa..
dores experimentados e atentos. 

É bem verdade que o indivíduo isolado executa movimentos mais 
fechados, mas que nãó são diferentes dos vistos no conjunto de danç·a,.. 
rinos. É possível que sep.aradamente revelem..-se disposições interes,.. 
santes, as quais, entretanto, não chegam a se desenvolver, ne1n impres-:
sionar a massa em vista dos padrões estabelecid?s . · 

Uma das estampas que ilustra a l-listoire d'un uoyage f aict en la 
torre du Brésil, de L(!ry, dá o aspecto geral . de uma dança tupinambá 
na qual pode .... se notar uma dessas f armações ( 190

) 

A s acomodações estão indicando distribuição de per.sonagens e 
valores. O sentido de distribuição e d?- importância imposta a um e 
outro grupo ou rodas decorre também das imposições criadas ou orde,... 
nadas pelo cerimonial em execução e não do capricho ou da fantasia 
dos participantes . · . . 

Nas manifestações de ordem musical do índio brasileiro desta~a..-se 
uma seriedade de propósitos que torna cada n:ianifestação de per si 
cm . atestado vivo do quanto a mésica importa em . sua vida social e 

. quanto pesa ·como tradição. A este respeito é de notar que, em certas 
· tribos, nas quais ainda são observados velhos hábitos, embora a signifi .... 

cação dos movimentos tenha,.se perdido de todo, executam as danças 
conduzidas mais pelo lado exclusivamente musical. . A essçi. conclusão 
chegaram tanto Paul Ehrenreich como I-Ierbert Baldus ao procurarem 
conhecer ·a motivação de danças karajás . 

E não só a significação dos movimentos, mas também as letras já 
lhes eram completamente estranhas naquela ocasião, devido ao sentido 
arcaico que as caracterizava . Portanto, só a música perdurava por 
prescindir de qualquer explicação. 

' . 
Os passos poderão estar·· ligados ao sentido do trecho ou à razão 

do todo. Há danças nas quais é claro a. imitação do camínhar ou do 
rn~tejar de animais e certas formàções apresentam config1.tração especial 
atendendo a propósitos deliberados . 

A falta de da.dos preciso.s sobre danças, coisa muito· comum na 
maioria das descrições, tem prejudicãdo bastante o conhecimento .mais 

(189) Barbosa Rodrigues, Pacificação .... - lmp. Nacional, Rio, 1885 p. 164 . 

( 190) Ob. cit. estampa, p. 193. 
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amplo sobre manifestações realizaclas em ocasiões diferentes. Entretanto 
as pesquisas mais recentes, efetuadqs por pessoas interessadas e por 
etnólógos têm ajudado a que se possa av·aliar um pouco melhor o 
conjunto das danças, mas apenas o c9njunto. 

Pelo que tem sido apreciado, verifica-se que as ·danças se 'desen
volvem em movimentos condizentes com as intenções qµe determinam 
as cerimônias, · sejam elas propiciatórias, festivas, religiosas, guerreiras 
ou fúnebres, por isso len~as, moderadas, vivas e até violentas. · 

A impressão causa'd·a aos observadores ocasionais, refletin.do o 
. in1pac.to recebido, não chega a informar suficientemente sobre o presen ... 
ciado. Guido Boggiani achou ridícula a dança, . aos saltos, executada 
por uma velha kadiweu, mas não soube relacioná-la com sua real 
n1otivação. ·· 

Em 1912, Roquette Pinto presenciou uma. dança nambikwara, cuja 
coreografia traçou, parec.endo-lhe de fundo astrolático, e a descreveu: 
«Ao som de uma cantiga intérmina, formou-se a grande roda. A s 
mulhei:es à esquerda dos homens constituindo-se pares sucessivos 
fechando o círculo. Cada homem colocava a mão no ombro ·da respectiva 
dama. Dentro da roda, três meninas, da mesma id·ade pouco mais ou 
n1enos, acompanhavan1-nos em fila muito juntas, com os olhos baixos, as 
mãos cruzadas sobre o peito. ·A do centro servia de eixo para todo 
aquele sistema coreográfico. As meninas sem discrepar deixavam no 
chão pulverulento marcas regulares que a luz da lua . alumiava perfei
t.:ln1ente. Dir-se-ia que punham os pés nos mesmos rastros da primeira 
vez» .( J 9 t ) : 

Embora Roquette ·Pinto tenha visto a cena nem por isso pôde 
alcançar-lhe a motivação, nem mesmo conseguiu grafar a Jet~a do canto. 

Já Raimundo Lopes, em 1930, notou, nos grupos tupis do Gurupí 
( Guajajara, U r.ubu) que a dança dos homens se caracterizava como 
verdadeira ginástica, com respiração intensa e oscilação vigorosa do 
busto. Mas também ficou ignorando a que se vinculavam tais manifes
tações. 

O etnólogo americano, Terence Turner, em 1963, também constatou 
r.1ovimentos violentos, de caráter acrobático, nas evoluções do grupo 
ka·yapó Gorotire. Curt N·in1uendaju descreveu ·uma dança propiciatória 
do~ Canelas, na qual os movimen~os vagarosos eram executados na dire
ção norte para sul, sob a orientação de um chefe, que empunhava o 
chocalho globular ( 192 ) . . 

Passan.do pelas sentenças, pela dança, chega .... se à voz cantada, 
~1anifestação conseqüente das emoções proporcionadas pelos· element.os 
inotivadores. · 

( 191) Roque tte Pinto, Rondônia, Con1p. Ed. Nacional, 3~ e.d., S. Paulo pág 251 

( 192) Nimuendaju, C ., The Eastern 'Timbira - U niv . Cali fórn ia, Los Angeles, 
1946, p. 74. 
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CANTO 

No meio in.dígena encontram-se o canto individual e o coletivo, 
aliás como sucede em qu·alquer cultura. 

Em razão de sua inclusão na vida tribal, tem-se 'de considerar 
a importância que lhe pode ser atribuída, não apenas com referência à 
participação isolada ou à conjunta, mas às intenções que dão motivo à 
música no in~eresse geral das sociedades ~ no âmbito familiar de cada 
um. 

Não há .dúvida que o cant<? coletivo avulta em importância, pois 
é a forma mais representativa da música indígena. O canto coletivo 
é o cerimonial, aquele que funciona como a voz do agrupamento, nos 
n1omentos julgados pelo índio de maior impor~ância: nascimento e 
rnorte, subsistênciá e sobrevivência, interesses tribais: Dele pode parti
cipar um solista ou um grupo menor, mas sua representação é una. 

Obedecendo a disposições especiais, agindo em funções determi
nadas, dentro do próprio coro há ~ituações desempenhadas por uns e 
outros. Essas situações, indicadas no plano geral, vão-se confundir 
naturalmente com as distribuições d·a parte coreográfica, já que o 
conjunto é indivisível. 

Há, por exemplo, o personage~ ao qual está afeta a responsabilidade 
·de conduzir a massa, por isso ele é quem puxa o coro·, entrçindo isola
damente, preparando ·o clima necessário à participação dos demais. É 
cer to que nem sempre a voz solista abre o coro: há casos em que é o 
próprio coro que dá . entrada ao solista .numa ·espécie de introdução, 
tal como se verifica no documento tembé, de n9 91, M. 1. 

Nota-se que não existem regras fixas para a execução desses cantos, 
que se desenvolyem no dialogar entre solista e coro ou coro maior e coro 
menor, representando uns e outros situações esp~ciais em suas relações 
com as entidades protetoras das tribos ou com a vida· de além túinulo. 
Nessa di·alogação vai-se encontrar a materialização das referidas enti
'dades ou de espíritos em indivíduos ou no pequeno coro, quando porta
dores de condições nesse sentido. 

Infelizmente a maioria das pesquisas não informa suficientemente 
con10 se estabelecem essas comunicações entre os dois lados: se entoam 
11ún1eros diferentes ou se repeten1" as · se1~tenças enunciadas por uma das 
partes, confirmando-as e valorizando-as. 

Na execução do coro tembé (doe. n <:i 91 ) , ao qual já se fez refe
rência, a voz solista entoa motivo absolutamente distinto do que o coro 
cantará logo em seguida, coeso, numa revelação surpreendente de 
vozes disciplinadas pelo cadenciar do chocalho glooular e . ainda agrada
velmente timbradas. Nesse documento a voz solista se coloca em 
oposição ao coro, pois entoa uma linha melódica de caráter introdutório, 
preparando a entrada das vozes ·uníssonas; o . que vai conferir maior 
importância e .destacar o contorno melódico do coro . 

. Nos coros procedentes dos Maxakali, Tembé, Urubus-Kaapor 
depara-se com uma segurança. de execução, uma harmonia de conjunto 
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que deixa entrever claramente a C<?nvicção de ~ada: um, c.om~ene~rado 
do dever de sua partiçipação no conjunto cenmon1al,_ CUJa finalidade 
se relaciona diretamente com interesses básicos da comunidade. 

A manife.stação em coro como tem sido seguidamente observa.da, 
grafada e gravada, se mantém no mesmo nível verificado na.s primeir~s 
décadas após a Descoberta. Isto indica que, em espaço de tempo tao 
dHatado, não hóuve transformação de vulto. 

Mas ·não só como manifestação em conjunto a música indígena se 
t(!m revelado, demonstrando a necessidade primária de expansão: o canto 

. indiviqual também existe, emprestando sentido próprio aos momento~ de 
júbilo, de alegria, de luto, atenu·ando a monotonia e o cansaço das 
tarefas pesadas ou ro.tineiras e ainda revelando o lado humano do 
silvícola. 

Entre os cantos individuais incluem,....se os ·de· júbilo, de saudação, 
de. despedida, os medicinais, os exorcistas, os de trabalho e os acalantos. · 

Dos canto~ de sa·udação há notícias desde o Sé!=ulo .XVI, através 
do testemunho do padre Fernão Cardim e de Jean Lery, entre outros. 
Jean Lery não só registrou, como estampou a . cena da S audação lacri,.... 
mosa. Fernão Cardim foi mais ex'plícito ao ·dizer: «Elas cantam em 
prosa cantada todos os acontecimentos que se passaram depois da p·artida 
até aquela momento»,· isto é, o da chegada do personag.em . 

A saiidação lacrimosa·, possivelmente com a : mesma finalidade, 
também existiu, e talvez exista, nas tribos Guarani, Guaikuru, f uruna, 
Karajá, Kayapó, Oiampí, Tembé e tribos situadas nas margens do rio 
Arati. . 

Já em tempo bem mais adiantado, no século XIX, Barbosa Rodrigues 
chamou atenção para a possema dos índios do Uaupés, tanto como 
'de alegria, como de despedida. E informou: «É o canto de despedida 
que entoam quando as · montarias deixam o porto da malóca e p·artem 
para a g.uerra ou viagem longíqua. A possema é um legado do genti'o 
a seus descendentes, desprezada em alguns lugares, mas cumprido fiel,... 
1nente em outros» ( 19 3 ) • 

Esse costume é observado em outras tribos. 

I-Iarald Schultz, encerrando poet,icamente suas impressões sobre 
os Umutina ( 1943) , deixou informações a esse respeito: «Da aldeia 
ressoam os cânticos e lamentações das mulheres que choram ·a partida 
de seu amigo Harodo, como é costume entre os índios Um utina» ( 194 ) • 

Ao dizer que era costume, Schultz apontou uma particularidade da 
c·.iltura desses índios .. 

Mas a saúdação não se apresenta e certamente não 'se apresentá.vá,· 
sempre caracterizada pelo choro entre os índios Gu.aikuru, como foi 

( 193) 
p. 59. 

( 194) 

Barbosa .Rodrigues, J. , O canto. . . . «Rev. Brsaileira . Vol. IX, 1881, . , 

Schultz ,H ., Vinte e três índios. . . . E . Me!horamentos, S. Paulo, p. 74. 
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assinaladq, pois nos documentos gravados por Darcy Ribeiro, em 1948, 
sente .... se na palavra declamada sobre alturas musicais inequívocà expres .... 
são de sati.sfação e alegria. · 

Se o chorar cantando ou se lamentan.do pode ser compre~né:lido 
como uma saudação lacrimosa ou uma despedida, significa mais o canto 
fúnebre, o de ·pesar ou desespero, que tanto pode ser entoado indivi .... 
dualmente, corno entre coro e solista. · 

Paul Ehrenreich deu notícia~ de um canto de lamentação surpreen .... 
dido numa aldei'a xambioá: «A mãe e a esposa do índio andaram 
durante dois dias para lá e para cá, ao longo do rio, cantando em voz 
a!ta solenes cantos fünebres e tendo nas mãos os enfeites do finado, com 

, os quais acenavam sem interrupção para jussante, onde o moço desapa .... 
recera» ( 195

). Mas tratando ainda do funeral, o mesmo autor observou 
que «sob a direção de dois entoàdores, vão dançando em círculo. A 
canção que acompanha a dança é uma espécie de diálogo, no qual o 
coro representa a tribo e o solista a voz 'do morto» ( 196) . · 

O canto fúnebre, coletivo, se integra em gran.des e longos ·cerimo .... 
niais, que chegam a se .estender por vários dias~ (como acontece com 
Bororo e Kaingang) , divididos em fa ses nas quais a música, em sua 
representação tríplice, aliada aos instrumentos, ~e identifica com o caráter 
dos episódios e por isso toma aspectos e denominações especiais . 

O s cantos ~edicinais, naturalm.ente, têm o sentido 'de canto mágico, 
dispondo de força capaz de modificar o quadro negativo criado por 
circunstâncias adve.rsas, que vêm aID:eaçar a tranqüilidade e a vida 
coletiva ou individual. Soam corno preces esperançadas ou dese&perada~, 
mas das quais esperam respostas satisfatória. 

Harald Schultz documentou uma dess~s melopéias entoada por um 
urr1utin·a, em 1943, pela morte 'de um menino. 

Cantos exorcistas, se algumas vezes se confun.dem com a reza, têm 
contudo, caráter próprio por funcionar com intenção de prevenir, afugentar 
o lado negativo das coisas. São entoados por . ocasião do plantio ou 
quando o semeado ainda· está verde, portanto vulnerável às pragas. 
Curt Nimuendaju observou que «quando o milho atinge certa élltura 
(entre os Apinajé) há uma cerimônia com danças, na qual pedem à 
lua para afugentar os parasitas que infestam a plantação» ( 197 ) • 

O Kayowá realiza, em janeiro 'de cada ano, a cerimônia ·do batismo 
do milho verde, em festa celebrada com a finalidade de proteger ·a. safra . 
Na ocasião entoa rezas. 

Nos cantos exorcist~s tem .... se que ver o próprio canto propiciatório, 
aquele que poderá ·afastar a intranqiii1idade e o sofrimento, mas, apesar 
disso, há diferenças entre os dois. 

· (195) Ehrenreich, P . , Contribuição ... . «Rev. do Museu Paulista» n.s. Vol. II, 
S. Paulo, 1948, p. 68. 

( 196) id . . ib. p . 52 . 
(197) Nimuendaju, C .•. The Eastern Timbira, Univ. California Press, Lo~ 

Angeles, 1946, p. 7 4. 
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Os cantos Cle trabalho se originam no próprio ca.denciar :dos movi..
mentos regulares específicos de cada tarefa, que, assim, desde logo, 
estabelece quadratura disciplinadora, atenuando a fadiga do esforço 
pesado ou disfarçando a monotonia -d~s tarefas : canto de remqdor-es, de 
raladores de mandioca. 

Da época colonial não ficou qualquer referência sobre o canto ·dessa 
natureza. M as, entre 1818 e 23, Spix e Martius, em suas anda.nças 
pelas aldeias indígenas, acusatam. cantos de trabalho. Koch Grünberg, 
er.u. 1909, recolheu da boca de índios da faixa Roraima-Orenoco (Makuxi 
ou U apitxna) cantos desse tipo, chegando a gravar um deles; Steere fala 
dos cantos dos remadores paumarís. 

Pelo fato de não serem constantemente citados, ou por não os 
con1preenderem ou não os encontrarem durante a pesquisa, ainda por 
não os considerarem interess·antes. e importantes como documentação_, · 
·não se dev.:e julgar inexistentes em muitos outros grupos, em muitas 
outras tribos,. onde ho~ens e mulheres e até crianças se entragam à 
faina de rotina ou à preparação festiva . 

O s cantos de ninar, reveladores do lado humano 'do índio, 'demons-
. trando que amor~ carinho são sentimentos comuns à critura em qualquer 
tempo, em qualquer nível, em qualquer latitude, também foram e são 
encontrados entre os índios do Brasil: apenas a ·documentação ainda é 
frácâ comprovando-os. Mas o achado de· manffestações dessa natureza, 
er-'l épocas regularmente distantes, faz ver que somente tem faltado 
oportunidade ou possibilidades materiais e mesmo pessoais para seu 
registro. N ão é crível que Roquette Pinto tenha ouvido apenas a letra 
de um a~alanto parési, o M okocê-cê-maká, como consta da Rondônia. 
Ao que parece, no momento falhou a curiosidade necessária em relação 
ao lado :musical ou não houve condições· para o registro imediato. 
_Também Darcy Ribeiro, en1 sua perm·anência junto aos Kadiweu, perdeu 
oportunidade rara para documentar a canção de ninar seguidamente 
ouvida, por desconhécer música· e na ocasião não dispor de aparelho 
gravador. 

O espaço de 36 artos entre os dois fla grantes, as diferenças étnicas 
fazem ver que os cantos de ninar eram e são encontrados no meio . , .... . . 
1na1genq: 1 

· No complexó tanto do canto de trabalho, como no de n inar persiste 
a fórmula tríplice existente na ·música de coro, apenas nestas manifes,J 
tações os gestos dos dançarinos são substituídos pelos movimentos 

. essenciais às tarefas em ex;ecução e pela regularidade do embalo . 

Até aí a fórmula, emborà ligeir~mente modificada, continua, mas já 
em franco caminho da desintegração. Isto começa do momento em qúe 
o indivíduo se isola. Porque se o canto de trabalho, o medicinal podem 
ser' entoados coletivan1ente, nada impede que o cantem só; quanto· ao 
acalanto, este, é essencialmente individual. 

Ainda procura-se no meio indígena o canto ·exclusivamente pessoal, 
aquele que foi criado com esta finalidade. O que se conhece a respeito 

\ 

• 

• 
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-dificilmente poder.-se.-á afirmar que tenha realmente a carácterística indi.
cada, pois ignora.-se em que circunstância foram recolhidos. muit0s do,.. 
cumentos. É claro que a chave da autenticid.ade da documentação etno .... 
,gráfica em sua manifestação original está na espontaneidade da: exterio,.. 
ri~ação, mas é preciso frisar: nem mesmo isto conduz àquela revelação. 
- . 

Em pesquisa em que houve o ctiidqdo de apontar as fontes informa.
d.oras depara .... se com o canto propriamente dito, isto é, palavra e música 
sem mais a colaboração dos movimentos corporais. Mas como afir_niar, 
·sem explicações convincentes, o que é ·um número original ·para solo ou 
o que não passa da reprodução do canto coletivo rememorado? 

Nos trabalhos de Max Boudin, de 1948, entre os Urubus, ressalta 
-um canto aparentemente espontâneo, cuja motivação ficou de todo igno ... 
rada, mas que foi registrado mecanicamente. O fato indiscutível é que 
o índio cantou ~em que para isso fosse solicitado. A gravação tem toda 
a aparência de uma atitude natural, raramente fixada, mas; apesar da 

--simplicidade da cena - um índio. inteiramente nu, cantando e tocando · 
- sempre ficará a dúvida quanto à natureza do canto e isto pela simples 
razão do número entoado conter a fórmula que ma-rca significativamente 
a música de conjunto de seu grupo-. · 

É .claro qtie se po.de admitir a: incl1:1são da referida fórmula no canto 
'individual, e até seria bem interessante o seu encontro, mas como provar? 

. 

Apor o nome do intérprete junto ?!OS c~ntos, como fizeram -H;. A~ 
Manizer, Darcy Ribeiro e Max Boudin, não significa indicação de au.toria, 

··nem a natureza do número em si · mesmo. · -

Fritz Krause deixou notas a esse respeito -relativas à música karajá; 
· · « ... parece, porém, que certas pessoas inventam cantos· próprios, trans ... 

mitindo.-os aos descendentes. Mui tas ·vezes ouvi: esta é a canção deste 
,_rapaz ou ·daquele moço» ~ 196) . 

Certamente que o canto deveria e deverá ser inventado por alguém _, 
O aparecimento da música d_e qualquer tipb pressupõe imediataµiente 
inteligências criadoras. Mas nas condições em q.ue vivem os índios d9 

·Brasil, isso não indica nem que o trecho se destine à interpretação indi .... 
. vidl!al, ~em que venha a s~ t?rnar propried~_de çol~tiva. É _claro _ q'!e 
os valores pessoais se impõem e se tornam resp~itados ,_ mas, ne_m por 
isso, Ç possível de_terminar a categoria do canto, assim como a ~utoria. · 

• 
. Embora o c:;anto sube·ntenda a r.eunião de palavra e música, já foi 
. encontrado em urna ou outra tribo o canto sem palavras. 

- ' · Como · já foi comentado, a omissão da letra podéria ou· poderá· de,.. 
correr do esquecimento ocasional 011 definitivo ·ou ainda do abandono 

·proposital da letra em 4ado momento. As hipóteses são plausíveis, i:nas 
~- não levam a qualquer conclusão, pois, para isso, seria preciso. conhecer; se 
suficientemente o meio e sobretudo sua música e costumes. 

\ .. . . ' 

(198) Krause, F .. ln Wildníssen_ ·Bca$ilien; trechos trad. p/Padberg Drenkpol, 
Arq. Museu Nacional do Rio de Janeiro, 1926. . . < • • 
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Já nos primeiros tempos da Colônia, Gabriel Soares de Souza infor ... 
mava: «Quando es.tes Tapuias cantam n~o pronunciam nada por ser tudo 
garganteado, mas a seu modo» ( 199) • . 

H. H. Manizer, entre 1914/ 15, notou coisa semelhante entre os 
índios Guarani, enquanto Darcy Ribeiro grayou, em 1948.. um canto 
guaikuru com essa característica. · 

A distância de séculos faz ver que essas coisas são achados naturais, 
expansões comuns ao homem, não dependendo nem de grau de cultura. 
nem de disposições peculiares a épocas ou a sociedades. 

Os coros ofaiés, gravados em 1948, oferecem outro aspecto do 
canto indígena e dessa vez realizado com o jogo de sílabas e vogais. 
Neste caso seri<:l: resultante da perda da letra, visto, na época, os Ofaié 
já estarem em franca extinção?. 

O que impressiona nesses números, sendo coros, revelando portanto 
seu conhecimento por parte de algu~as mulheres, é não se verificarem 
nem desajustes, nem contradições entre as executantes . Isso parece 
indicar que, na ocasião, aquela maneira de entoar já se tornara com,µm 
e se incorporara à tradição do grupo. 

. . 

O aproveitamento de interjeições ( hê, hei, hô) vem sendo notado 
desde a época colonial, começando nos cantos esta·mpados por Jean Lery, 
apontados por Maximiliano, Príncipe de Wied N euwied, entre os Bo ... 
tocudos ( 1815/ 17) , surpreendidas por Raimundo Lopes nos coros dos 
tupis do Gurupí ( 1930) quando as mulheres, em movimentos de vai e 
vem, procuravam animar o pa jé ( 200 ) • 

Tan~o o canto sem palavras como o realizado por meio de sílabas, 
vogais e interjeições nada tem de comum, nem mesmo aproximado com· 
o vocalise. Se nos primeiros há entoação simples dos sons constitutivos 
da linha musical, no seg undo as· sílabas e vogais seguem o desenho, apenas 

. dando ... Jhe colorido. 

Mas o canto indígena tem sido apontado quase que exclusivamente· 
ligado aos lados heróico, religioso e rotineiro, por isso torna-se deveras 
curiosa a o~servação do Cônego José da Silva Guimarães quando diz . 
que o canto dos Apiacá «rola ordinariamente sobre amores· ou sobre em ... 
presas guerreiras» ! ... 

É certo que no lado afetivo existe uma certa. expressão carinhosa, 
mas que naturalmente não corresponde ao lírico-amoroso.. Em algumas 
interpretações é possível vislumbrarem-se inflexões de inequívoco sabor 
contemplativo, como nos solos de flau ta do í11dio urubu, Alexandre, mas 
trata-se aí de música instrumental. 

Não será lícito duvidar-se da informação 
sido encontrados mais outros cantos amorosos . 

pelo fato de não terem 
Mas,, a verdàde é que 

(199) Soares de Souza, G., Tratado ... Tip. João I. da Silv.a, Rio, 1879, 
p. 317. 

(200) Lopes, R .. Os T~pis do Gurupí . - Sep. Ata XXV do Congresso Int. 
de Americanistas, 1932, p. 162. 

. . 
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a ausência de música ·com· essa característica tem sido atribuída a razões 
ligadas ao comportamento do homem dentro de suas culturas. 

Outro ponto· interessante· da música vocal é o referente à improvi,.. -saçao. 

Lê-se em ·crônicas coloniais que o índio d4 época era .muito dado a 
essa espécie 'de manifestáção. Um dos que informou a respeito ·foi 
Gabriel Soares de Souza ao dizer que os Tapuias eram «grandes compo
nedores de cantigas de improviso» ( 201) • · 

Não há dúvida que a p~rmanência do grande ob~ervador da vida 
indígena por 17 anos consecutivos deu-lhe autoridade bastante para · in~ 
formal,' com absoluta segurança. . Depois dele outros m·ais abordaram 
o assunto, embora observações dessa natureza sejam difíceis e sua afir
mação um pouco arriscada . . 

Naturalmente que havendo indivíduos bem dotados musicalmente, 
capazes de criarem linhas melódicas (sem o que a .música indígena não 
poderia· existir) é claro que a improvisação deve ser ·fenômeno encon
tradiÇo, dependendo .apenas da constataçã,o imediata. E aí está a difi
culdade: como . sabei:? 

Ferdinand Dênis, . tratando do tema, emitiu opinião um pouco es ... 
tranha: . «Ce qui rend ces fragments doublement precieux c' est que les 
chants bresiliens sont improvisés pour la plupart et ont été bien raremente 
recuiellés pour l'impression; de tout temps le Indiens joiquirent a leurs 
poesies traditionelles de chants composés spontanement et presque aussitôt 
oubliés» ( 2º2 ) • . 

Ferdinand Dênis se louvou em trabalhos alheios _e pela forma por 
que argumentou, a música indígena nunca chegaria a contar com um 
passado. Também não poderia avaliá ... la,' pois considerou-a feita de 
fragmentos apenas. 

Koch Grünberg informou que os Taulipang, do Rio Uraricuera, 
improvisavam cantos ( 1909) . · . · 

Os cantos de saudação da velha Vicença, de Lalima, apresentam 
características que dão idéia de eoisa inventada no momento, visto haver 
entre os 7 números, com os quais saudou Darcy Ribeiro quando de su~ 
chegando à aldeia guaikuru, linhas muito sem~lhantes, parecendo revelar 
repetição variada de uma idéia musical. Mas este argumento não prova 
a improvisação, pois quadro idêntico dão os cantos cerimoniais cantados 
pela mesma intérprete. E cantos cerimonia-is implicam em tradição res ... 
peitada. Num dos números d~ Vicença há aproximação com o -canto 
do xaniã Morcego, da tribo Kadiweu. · 

Na verdade, hoje em dia é difícil a pesquisa atingir certas minúcias, 
sobretudo quando se trata de matéria especializada. Na época colonial, 
em ·virtude das circunstâncias, os fatos, as particularidades como que se 
impunham à observação, à curiosidade dos visitantes, dos interessados 

(201) 
(202) 

p. 44. 

Ob. cit., pp. 84 e 294. . 
Dênis, F.; Une fête bresílienne c.elebrée a Rouen,, T~chn~r, Paris, 1850, 
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é até 'dos menos atentos e, por isso, era relativamente . fácil determinar: 
onde e como se processavam certas particularidades. Com o · retraiment0 
dp índio e a implantação de. métodos de observação Órientacla muft!i_ coisa 
ficou ·em segundo plano e temporariamente fora de cogitação. 

No contexto da · música indígena não se tem encontra.do o. canto . 
acompanhado, no sentido de conjunto sonoro de partes em harmonia 
ou interdependentes. Existe o canto acompanhado ritmicamente pela 
percuss~o, com o tambor e o chocalho globular. . 

Ai'uda não se .notou aq.uele mesmo nível apresentado pelas voze.s . em 
coro, pois sempre que há reunião de vozes· e instrumentos, mesmo qu~ 
estes disponham de possibilidades ou s.ejam essencialmente musicais·, como 
as flautas, resulta em . manifestações simultâneas, mas independentes: 
nem os instrumentos reproduzem a linha vocal,. nem esta fica sujeita a 
se .desenvolver de acordo c<;>m o ·que está nos instrumentos. O sentido 
da harmonia, já tão bem esboçado na música vocal e na instrumental, 
não se reproduz quando vozes e instrumentos se encontram. 

. .. . . 

Terence Turner, em 1963., observou entre Kayapó que os s_ons tira.-
dos das trombetas de bambu eram independentes do ritmo e da linha 
musical do· canto ( 20 3 ) • • 

Rondon assjnalou, entre Paresí, o cantó ·acompanhado por .flautas. 
Um deles, : o Ualalocê,_ por flauta pequena, e o outro, o Teirú, por 6 
'flautas diferentemente àfinadas e · mais chocalho feito de · frutos de pe ... 
quí ( 204) • No Teirú, de acordo com a informàção, reconhece ... se um canto 
de dança através da marcação do chocalho. 

" 
Mas não há referência à impressão· causada por essas combinações 

de. voz, flauta e chocalho. 

·A percussão se mostra beni mais eficiente, pois, além de. disciplinar 
ou sublinhar a parte vocal, co~o que ~ valoriza, através de efeitos e até 
de interrupções, como acontece na música instrumental kadiweu. 

Q~anto ao .valor estéticó que lhe tem sidÇ> atribµído, , as op_iniões 
d_ivergem .. 

Jean Lery, no _ s~culo XVI, se a princíp~o achou o cant~ bárbaro., 
.a proporção que foi ouvíndo melhor impres~ionou ... se com a harmonia ~ 
:a disciplina do conj11nto ( 20\>) ,· Já Gabriel Soares de Souza notou qu~ 
·canta.vam. ~<com· sofrível tom» ( 206) • 

O Padre Claro Monteiro do. Amaral achou o canto dos índios do 
CVale do Paranapanerp.a triste e as vezes solene, enquanto o Padre Cal ... 
bacchini, tratand-o . de borôros, ass-everou serem ~mponentes. O mu'si~ó .... 
Jogo Erich Hornbostel, · e·~tudando: ·os fonogramas recolhidos por ·Koch 

" .. 
• 

(203) Turner-, T. Northern ·cagapó music - con1unicação. Arq. Museu Na.
dona! do Rio de Janeiro, 1963. 

(204) Rondon, C.M.S., História Natural - lmp. Nacional; Rio, 1947, 
pp ; .37.-38 . 
. ~ (205) Ob. éit : , p. 193. · 

(206) .Ob. cit., p. 294. 
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. 
Grünberg, julgou a música dos índios do Orenoco enfática, de imponên-
cia majestosa . 

Já o Príncipe de Wied comparou o canto dos Botocudos a «uivos 
desarticulados» ( 207 ) • Fritz Krause sentiu o canto karajá, sobretudo 
o da dança W orizô, belo, embora melancólico . Mas, generalizando, · 
asseverou que as melodias se desenvolviam em sons graves, along_ados, 
«de uma beleza maravilhosa, de um porte solene» ( 2os ) . Mas o Padre 
Gallais julgou o canto desses mesmos Karajá de modo diverso: «9 canto 
é antes monótono e consiste na repetição de palavras e na sucessão de 
sons desacordes, nos qu~is os nossos professores de f-Iarmonia achariam 
melodias de um estilo absolutamente novo ( 209) • 

Nas gravações feitas de 1948 a 51, em grupos de etnias diversas, 
em condições diferentes, também .pode-se notar a profundidade expres.
siva revelada nos coros, deixando cla ro não só a beleza dos contornos 
melódicos, como a ordem severa de execução. Mas se uns assim se 
apresentam, há realmente documentos pobres e de impres~ão desagradável. 

A verdade é que a avaliação sob o aspecto estético interessa ao 
observador comum, mas não sob o mesmo ângulo em que se coloca o 
técnico, mais interessado na procura do grau ·de desenvolvimento e das 
características tribais . 

Mas se isso tem importância para o estudo dos níveis, nada significa 
em face dos padrões vigentes em cada tribo ou em cada. grupo; nada 

· mais relativo que o conceito de belo nas sociedades e no tempo . _As 
técnicas vocais de execução nascem por imposição das línguas e se pro.- . 

· longam e se apuram em função das mesmas línguas a qúe servem. Por 
isso, é impossível determinar ... se e fixar ... se um padrão único abrangendo 
até as culturas • primárias. E stas vivem realmente independentes, se
guindo caminhos orientados pela experiência adquirida na prática cons
tante de particularidades ·próprias. 

• 

• 

I 

. . 
' . 

' 

' . . 
(207) Ob. ·cit., p. 177. . 
( 208) Ob. cit. trad. Padberg DrenkpoJ, 1926. 
( 209) Gallais, E. , Uma catequese. . . trad . Esselin - Liv. Progresso Ed. Sal-

vador, 1954, p . 51. · · ' 
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NlVEL ;.- ESTILO -- CARA TER 

Para que se pudesse traçar com absoluta .segurança o quadro das 
características gerais da música do índio seria preciso que já fossem 
suficientemente conhecidos os elementos e os recursos utilizados em todo 
o meio indígena · no passado e os que vigoram atualmente. Mas a isso 
ainda não se chegou, não só porque muitas tribos continuam totalmente 
desconhecidas e das que já foram visitadas, até estudadas, a parte refe,.., 
rente à música, com raras exceções, não conta com documentação de 
vulto. 

E será sempre preciso lembrar: nem tudo o que tem sido divulgado 
através de uma ou duas· pesquisas é o bastante para informar sobre prá,.... 
ticas comprometidas com todo o mecanismo das sociedades . Até certo 
ponto as observações· sucessivas feitas junto a grupos por mais de um 
pesquisador devem ser considerada.s válidas . 

Dos trabalhos levados a efeito por brasileiros, em tempo razoável, . 
só há notícia dos realizados pelo etnólogo Darcy Ribeiro, de 1948 e 51, 
nas tribos Urubu,..,Kaapor e Tembé, aos quais se devem juntar o materia.l . 
recolhido por Max Boudin, em 1948. Em geral às pesquü1Jas, que po-
deriam constituir ótima contribuição para .a avaliação oo nível e conhe-
cimento das características, tem faltado a observação por tribos, por 
grupos, isoladamente de maneira a dar ensejo. a conclusões bem funda,.., 
mentadas. 

Presentemente o que se pode alcançar nesse sentido limita.-se a al .. 
gumas tribos apenas e ainda assim em estágios e ·condições desiguais. 
Esse. fato, entretanto, não acarretaria dificuldades ao estudo se a obser ... 
vação se apresentasse em bases técnicas. Mas quase sempre falam 
a inexperiência e o preconceito: uns não compreendendo, outros l}.ão . 
admitindo· que o índio seja capaz de criar linhas musicais mais desenvol ... 
vidas . 

Encarando,..,se a música do índio dentro de suas possibilidades, chega,.., 
se na~uralmente ao nível atingido e ao sentido característico da fase que 
atravessa. Esse sen~ido corresponde a um estilo próprio do momento, 
situando,..,se em determinada · faixa de desenvolvimento musical. 

E qual poderá ser essa faixa? • 

Mesmo tropeçando,..,se em ·dificuldades inerentes a estudos dessa 
natureza, tem,..,se que admitir a música do índio como situada em fase 
preparatória à marcada pela afirmação dos valores tonais, pela prática 
consciente da polifonia. 

\ 
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É claro que nunca será possível determinar com absoluta segurança 
quais os caminhos que levaram a esse ponto. N otam .... se as aproximações, 
sente .... se o.desenvolvimento em marcha, mas nenhum dado, nenhum rastro 
aparecem para unir os elos da imensa cadeia, que vem do passado obscuro 
até as realizações mais elaboradas .de agora. 

Na música indígena encontram .... se razões para a considerar sob as ... 
pectos lógicos e não vê .... la como coisa improvisada, sem raízes e sem 
continuação possível. Aliás continuação que dependerá muito mais da 
colaboração do mundo civilizado do que do próprio silvícola. 

Dentro do panorama brasileiro, o nível de faixa atingido pela música 
indígena permanece quase que o mesmo desde as primeiras observações. 
Isto poderá indicar quanto é longo o processo de desenvolvimento .(aliás 
já comprovado através da música de várias épocas) ou ser resultant~ da 
situação a que o índio ficou sujeito. Mas, em vista da qualidade e · 
desenvolvimento presenciados em certas tribos, quer . parecer que é mais 
aceitável a primeira hipótese. 

NIVEL 

O nível de faixa se marca pelas constâncias, pelas fórmulas nascidas 
da linha musical. 

Mas, no caso, ·serão a inda fórmulas básicas ou já modificadas? 

Impossível chegar .... se seguramente à afirmação. 

O que se nota com f reqüência na música indígena brasileira, sobre ... 
tudo vocal, são: 

1 ) a repetição de um único som; 

2) o encadeamento de 2as. maiores e menores e de 4a. justa; 

3) o encadeamento de 3as. maiores e menóres. · 

Qualquer desses pontos já foi abordado quando se tratou da forma ... 
. ção do canto, de seu prolongàmento e dos sentidos tonal e modal. 

Tomadas sob outro aspecto, são vistos, em razão . de sua freqüência, 
como recursos comuns a regular número de tribos: 

Repetição e encadeamento com as características apontadas apare ... 
cem na música do Tupinambá, do século XVI; dos Miranha, Juri, Co .... 
roados, Puri, Krixaná, Kadiweu, visitados no século XIX; dos J(adiweu, 
Guaikuru, Kteyé, Maxakali, Tembé, Urubus, Guarani, Kayowá, Krenak, 
Botocudos, Kayapõ, vistos neste sécnlo. · · 

• 
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Na fusão do intervalo de 2a. ( 1 ) com o de 4P . ( 2) , o Urubu en-
controu a fórmula que tanto lhe marca a música vocal: 

' 

Estendendo um pouco mais a linha do canto há os encadeamentos 
em 3as . , em movimento ascendente ou descendente, ·emprestando caráter 
definido ao contorno sob aspecto modal: 

.... 4 • -

. ((?h . f r "r ~ Ex. 66 
t r .. 

l 

H á cantos realizados somente com estes· encadeamentos em 3as., 
como o dos Botocudos, recolhidos por Manizer entre 1914/ 15; 

l ../ 

r-.i..u.Zer .. canção .dô Jeronymo n '1 & 
;• 

Num trecho de canto religioso guaikuru· encontra,....se maior aprqx1-
mação entre os elementos em causa: 

M. I . - c~nto V1l - e. · 
':1 

Ex.68 
-~~ 

É claro que es.tes são encadeamentos comuns a tod& música, mas, 
no caso da música indígena, o que se torna significativo é a utilização 
quase sistemática, estabelecepdo uma espécie de padrão peculié'ir a nível 
de faixa, o qual aliás deve ser avaliado com bastante flexibilidade. 

E ssas particularidades não impedem que se ·reconheçam as fórmulas 
que se portam .como peculiaridades de tribos ou de grupos e por isso 
compreendidas como elemento diferencial . E entre estes podem ser 
incluídos a extensão do canto e o a largamento dos intervalos. 

O ESTILO 

E ste provém do clima criado pelo conjunto de recursos próprios ao 
nível de faixa-. Envolve, portanto, todas as manifestações exteriorizadas 
em tais circunstâncias, não obstante as ~ifer~nças que desta~am as JTiúsi--
cas entre si. . i 

' 1 

O estilo de ·faixa teni analogia coÍn estilo de época, visto ambos 
representarem os padrões de um determinado momento de desenvolvi--

• 
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mento mus.ical . Mas, embora o estilo de faixa reúna várias e muitas 
tribos, nem por isso anula os padrões tribais . D aí Borôro, Kadiweu, 
Guaikuru. M axakali, T embé, Urubus, palmilhando os mesmos caminhos, 
possuir cada um de per si a sua -fórmula e seu estilo, expr_essos com 
rêcursos comuns, mas diferenciados no contorno d~ linha musical, dífe .... 
renciados pelas inflexões que matizam suas mensagens, inflexões deriva..
das das línguas, das qualidades vocais, da própria musicalidade, das 
convicções, da situação social. 

CARÁTER 

A avaliação do caráter do cantó indígena, neste momento, só poderá 
ser feita de maneira insatisfatória, pois o que mais se conhece sobre 
manifestações musicais, por via de regra, está vinculado a cerimônias 
rituais. 

Certamente essa categoria de manifestação deverá ser a mais im ... 
portante, mas não a única, visto ·o índio utilizar o som musical com outras 
intenções. Cantos de fúbilo, _de saudação, de despedida, medicinais, 
propiciatórios, de trabalho, acalantos, também fazem- parte da vida social 
do silvícola e cada um com expressão própria. 

Sobre o caráter da música religiosa en1 sua mais legítima ·expreSt3ão 
os mais credenciados para informar seriam os cronistas e os missionários 
aportados ao Brasil quinhentista. Mas a crítica descabida superou a 
serenidade do julgamento. Em todo o caso ficaram as impressões de 
Jean Lery, que, apesar dos preconceitos que o indispunham com a cultura 
indígena, uma vez ou outra comoveu..-se com os cantos ouvidos e as 
cerimônias pres.enciadas. · · 

A essa primeira impressão podem ser acrescentadas as que vieram 
depois por observação direta, logo· descrita, embora nem sempre de ma ... 
neira acertada. · 

E como traço comum vão-se encontrar qupse que as mesm~s expies .... 
sões: solene e imponente. 

Esta a opinião de Spix e Martius e já em 1900, o padre Claro Mon.
teiro do Amara l, referindo..-se à música dos índios do Vale do. Parana ... 
panema, afirmou: «Só cantam os inspirados» e logo acrescentando que 
o ca.nto_ era «triste e as vezes solene». 

·- Mais signÍficativa é a impréssão do' padre Colbacchini sobre a im ... 
portância da música em meio primário. Aprecia11do uma cerimônia 
borôro concluiu imediatamente: «A primeira vez que se assiste a tal 
espetáculo, esquece..-se as vozes desagradáveis, do modo singular de 
acompanhamento com ·duas cabaçqs ensurdecedoras, os requebros do 
corpo, que as vezes são tão ridículos, o sorriso logo desaparece dos lábios 
e fica..-se vivamente convencido da sinceridade e profundo sentimento 
religiosô _que :ine os índios às suas tradições» ( 210) • 

Roguette Pinto também testemunhou, em .. 1912, a sinceridade .res..
peitosa do canto e dança rellgiosa· ·nambikwara e bem recentemente, em 

' · -~ · (21'0) Colb~cchini e Albisetti, Os Borôros Or.ientaís - . Comp. Ed. Na~ional. 
S. Paulo, 1942, p. 362. 
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. 
1963, Terence Turner_ concluiu pela nobreza de lin.has e seriedade de in ... 
terpretação ( 211) . . 

· A audição da música cerimonial proporciona sempre essa mesma im ... 
pressão de imponência, grandi-0sidade~ mésmo quando as vozes não con ... 
tribuem para tal resultado, segundo os cânones vigentes no meio civili.zado, 
é claro. 

Co!Il T embé, Kayowá, Urubus pode ... se melhor avaliar a ~eriedade, 
as vezes majestosa, da música cerimonial, já de si revelação de beleza e . 
harmonia. 

Isso é o que revela a música de conjunto, pois mesmo no terreno 
religioso há gradações que emprestam cor e sentido próp!ios a fases de 
cerimoniais. Conhecer as diferenças, · os contrastes dessas fases seria 
bem interessante para a Musicologia, pois assim" penetrar-se ... ia um pouco 
mais nos mundos espiritual e musical do indígena. 

Também. estabelecer a relação entre o sentido modal do canto e o 
momento em que este é entoado ,traria nova contribuição ao estudo mu ... 
sicológico. · Porque a relação · deverá existir, tal como acontece com a 
decoração dos instrumentos, a coreografia e a fase_ de sua aplicação. 

Nos cantos cerimoniais kadiweus, guaikurus, maxakalis, tembés, 
urubus encontram ... se a mesma linha ampla ,o mesmo caráter so~ene, algu ... 
mas vezes enfático, já observado por ·Erich Hornbostel na música dos 
índios do norte amazônico. Hornbostel notou em toda a música primi-
tiva caráter comum que a distingue das dos povos civilizados. Na ver.
dade, esse caráter comum não provém exclusivamente do cunho específic~ 
da música ritual, nem mesmo das convicções que mantêm as comunida .. 
des, mas também da estrutura do canto, que corresponde· a determinado 
estágio da própria Música, no ·qual ressaltam nível e estilo. 

Nos cantos recolhidos por F . Densmore e C . J . John, em tribos 
nor.te-am~ricanas vão--se encontrar os mesmos encç:ideamentos, o mesmo 
plano . estrutural, o mesmo clima já observados nas culturas primárias 
do Brasil(212/13). 

. . 
Canto da dança do bÚfalo ~ tnd.S~minole (cat no 2081) 

Ex .. 69 

. . 

(211) Turner, T .', Northern Cayapó music - Comunicação - Arq. Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, 1963. . 

(212) Densmore. F., Music Sen.iinole - Smithsonian Instituition Bureau of 
American Ethnology, Bul. 161, 1932. p. 43. 

(213) John, Ç.J. Music and Danse lroquois - Smithsonian Institution, Bureau 
of Aimerican Ethnology, Bul. 18 7. 196~, p. 113. 
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Dença das penas (re c . em 1941) 
,,,._ "'J• u • -----.. 

Ex.70 
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O que significarão· todas essas aproximações? Apenas traços co
muns? Indicação de rotas. demarcadas pelo próprio desenvolvimento? 

Mas o nível e o caráter comuns, que parecem abranger as· socie
dades primárias em geral, não chegam a anular aquilo que se poderá 
designar como modalidade expressiva tribal. 

Não será possível vincular .... se essa modalidade expressiva apenas 
às línguas, aos níveis: ela decorre mais dos padrões vigentes nas soçie,.. 
dades, por isso dotada de cor própria e ajustada à sensibilidade coletiva 
numa faixa emocional em torno de interesses comuns . 

Nas crônicas colonia is, como já foi ·mencionado, é comum encon .... 
trar-se a frase «cantam a seu modo» . Com esta expressão os observa ... 
dores quinhentistas, sob.retudo, quiseram informar, de modo claro, que 
cada tribo apresentava ºaspecto próprio, distinguindo--se das demais. 
Com isso depara-se com uma· espécie de individualização de gru.pos, 
de caráter social facilmente identificável ·dentro do panorama geral . 
E dessa forma , a lgumas vezes, é possível chegar-se à conclusão de 
que ·aquilo que pareceu destoante, desagradável, completamente fora 
dos padrões musicais mais acessíveis para o civilizado, poderá ser uma 
característica, a modalidade expressiva de uma determinada tribo. 

As observações de Guido Boggiani sobre o canto xamacôco, através 
do qual pôde constatar a força imperiosa da tradição tribal, aproxi- . 
mando indivíduos de um mesmo grupo, como ele mesmo disse, como 
consolo «ao desejo violento da pátria», veio provar que o canto gra
vado por Darcy Ribeiro, em 1948, do qual nada foi possível anotar 
na pauta, a inda representava a expressão legítima daquela tribo . 

Boggiani comp.arou o canto xamacôco a gritos e rugidos de ani
mais. O canto do padre João Gordo, o gravado por Darcy Ribeiro, 
também gritado e incompreensível, acompanhado pelo chocalho glol:u

.'Jar, dá a mesma impressão. M as o xamacôco de Boggipni tinha o f as .... 
cínio das coisas sagradas e por isso ouvido por seus companheiros de 
tribo com profunda emoção. 

Com a diferença de 56 anos ficou demonstrado que o espírito, a 
sensibilidade do indivíduo se mantêm perfeitamente fiéis · à tradição de 
seu· povo, mesmo quando afastado de seu meio. 

A s duas pesquisas fazem ver quanto é difícil atingir,..se à expressão 
e ao equilíbrio exigidos pelos diversos padrões existentes no conjunto 
da música indígena. 

Ainda com referência à pesquisa de Boggiani, pode ... se verificar 
que as diferenças encontradas en tre a modalidade expressiva, xamacôco 
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e kadiweu, já existiam no século passado e mesmo certas particularidades, 
como a continuação do acompanhamento em sonoridade forte do cho ..... 
calho nos intervalos do canto. As gravações feitas por Darcy Ribeiro 
confirmam plenamente as impressões .de Guido · Boggiani. 

Por tudo isso nunca será possível estudar a música do índio em 
bloco, comparando ..... a com a do civilizado. ·Padrões, modalidade expres ..... 
siva são fenômenos decorrentes do modo de vida, das línguas e por 
i~so interpretá ..... Jos em termos de comparação será o mesmo que desvir ..... 
tuá ..... Ios totalmente. - · · 

O traço próprio, marcante que diferencia cada manifestação musical 
das demais tem toda a característica de cor e expressão nacion'ais seme"" 
lhantes às que distinguem os povos civilizàdos. - · -
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INSTRUMENTOS 

Parte da música indígena também de interesse é a que se relaciona 
com os instrumentos . 

O índio os improvisa, os talha e nessas atividades vão .... se repetindo 
fatos e estabelecendo coincidências _que vêm favorecer o estudo com .... 
parativo, o qual, infelizmente, tem sido interpretado com flagrante pre .... 
juízo para o indígena. · 

Naturalmente houve um inomento em que o hom-em encontrou mais 
esse meio de comunicação sonora, útil à sua vida prátíca e à espiritual. 
O s achados partiram do ritmo para o sopro, parecendo que este é o 
caminho natural do desenvolvimento em Música e que até pouco mais 
além chegou o índio brasileiro. 

A relação dos instrumentos indígenas não é, nem poderá ser tão 
cedo, definitiva. As surpresas surgem a cada passo, devidas ao materi9l 
empregado, à conformação dada às peças, à maneira de utilizá ..... las. 
Neste ponto pode .... se afirmar que· os instrumentos repetem as mesmas 
impressões provocadas pela música vocal: sempre modifi,cados de grupo 
para grupo . . 

Embora todos os instrumentos sejam sonoros, há os que apresentam 
possibilidades de estender a escala dos sons e por isso considerados 
musicais. Daí vê .... los sob dois aspectos : o simplesmente sonoro _e o 
musical . 

Mas d,e qualquer forma são fontes necessârias à formação da mú .... 
sica. 

No meio ' indígena brasileiro predominam cluas categorias: percus~ão 
e sopro. 

• 
A categoria de corda, embora já tenha sido encontrada ainda não 

a lcançou a mesma difusão das duas primeiras e daí destãcar .... se nas tribos 
o.nde aparece. 

Modernamente essas cátegorías são índicadas por nomenclatura nova 
mas que, como em outras já aparecidas, exige adaptação mai~ precis~, 
pois a simples indicação nem sempre chega a determinar exatamente 
o objeto e a técnica empregada para produzir som. Algumas das qua .... 
lificações modernas têm referência apenas com o material de confecção 
e não com a categoria em si mesma. Qualquer inovação que se queira 
introduzir como melhor forma de definição. sempre . mostra .... se insufi .... 
ciente, tal a variedade dos tipos e das técnicas exigidas. 

. 
Como instrumentos de percussão devem ser considerados os que 

produzem som mediante pancadas sobre qualquer superfície ·(bast0es, 

• 
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tambores ) ou por atrito. Estes últimos dão mais ruído do que som, 
de timbres variáveis de acordo com os materiais em choque: . madeira, 
sementes, élitros. 

Como de sopro os que oferecem sons conseqüentes da introdução 
de uma coluna de ar em tubos e cavidades : apitos, ocarinas, buzinas, 
trombetas, flau tas . 

Mas há os que podem dar som, não pelas formas indicadas, mas 
pela deslocação do ar atmosférico 1 em conseqüência de objetos em mo..
vimento : zunidores . 

Considerando os instrumentos indígenas em sua finalidade e apli..
cação ainda devem ser classificados em duas categorias: · de utilidade 
prá tica e d·e função propriamente musical. 

Como de utilidade prática estão naturalmente incluídos os instru-
mentos efetivamente destinados ou os que possam servir à comunicação 
trivial de toda sorte;. de função musical compreendem-se aqueles que, 
por si mesmos, possuam condições para a obtenção de linhas melódicas. 
ou que, em conjunto, possam estabelecer relações de sons de efeito 
musical. É claro que esse efeito não está subordinado às normas ado..-
tadas pelo civilizado. · 

Mas não é possível firmar uma linha rígida demarcando limites, 
pois a utilização poderá transformar o elemento prático em · expressivo 
. e vice--versa . ( *) É verdade que qualificar imediatamente qualquer ma-
nifestação de conjunto como expressiva é realmente arbitrário desde 
que não se conheça a sigpificação que. lhe é atr ibuída nas tribos . Mas 
de qualquer forma que isso se verifique, amplia-se o campo musical 
para novas experiências a té à tingir, se possível, a solução procurada. 

. . 
Para o índio isso não tem sido fácil, nem tem sido o caminho na-

tural, visto as sucessivas interferências terem-no desviado de sua rota, 
· impedi~do o desenvolvimento normal. . 

Em matéria de instrumentos, em quase cinco séculos completos, . 
não são encontradas modificações sensíveis denunciando avanço apre-
ciável. C er tas particularidades. - como a palheta - que hoje se apre
sentam como pontos de inegável interesse, não são, como se poderia 
imaginar, resultado de influências recentes, pelo menos de influênGia 
direta, pois sobre as mesmas já se encontram referências em crônicas 
da CoJônia. Poºr estas e outras razões, as informações continuam per..
feitamente válidas. 

. 

Até o presente notam..-se as mesmas cannas, finas ou grossas, os 
mesmos tipos de chocalhos, de trombetas, de buzinas, de bastões, con..
feccionad.os com os mesmos materiais ou equivalentes; continuam-se 
notando, nas procuras e tentativas, a musicalidade e a habilidade do 
índio em ação. 

O que o ín.dio atingiu no campo da Acústica é digno de nota, 
embora carente de sistematização e aperfeiçoamento. Um instrumento 

( *) Coudreau deu notícia da flauta utilizada no toque de reunir. M as é bem 
verdade que como flauta êlassificaram qualquer instrumento de sopro. · 
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dos Apinajé, constituído por pequeno tubo de bambu preso a UIJla 
ocarina de cabacinha, demonstra, entretanto, melhor aproveitamento de 
dois tipos e daí a formação de novo instrumento de sopro. O tambor 
catuquinaru, com suas câmaras de ressonâ~cia. revela admirável intuição. 

Outro ponto interessante é a imitação de obstáculos naturais, como 
o nó do bambu, por um diafragma de cera colocado no interior da 
fJauta de osso. 

A reprodução de um tipo de instrumento em várias · diaensões, 
formando o que se convencionou denominar «uma família», parece 
revelar a procura de seriação mais extensa dentro de timbres iguais 
ou aproximados. Isso poderá parecer conseqüência de aculturação, mas 
os fatos provam que se trata de achado perfeitamente lógico. Mas 
como a pesquisa no terreno musical ainda não conseguiu chegar à 
minúcia algumas vezes fica-se em dúvida quanto às razões determinan ... 
tes: se houve apenas interesse em reproduzir um modelo, não impor,.. 
tando as dimensões, ou procura de escala mais extensa. No primeiro 
caso estão as trombetas de guerra dos Munduruku em diversos tama
nhos (Foto n<> 22); no segundo o Toré dos Palikur, que Curt Ni-· 
mueda ju informou ter ouvido em conjunto de· 5, afinados diferente
mente. ( 214 ) Fenômeno semelhante foi presenciado pelo inspetor Eurico 
de Mello Cardoso Fernandes, na festa do Turé, dos índios Emérenhom, 
em 1944, conforme registro no Livro V CJ da 2~ Inspetoria Regional do 
Serviço de Proteção aos índios, sediada em Belém do Pará e repro ... 
<luzida por Rondon: várias flautas de bambu, de calibres e compri
mentos diferentes, sopradas simultaneamente. ( 2l5) 

Em 1957, o etnólogo Roberto Cardoso de Oliveira assistiu e foto
grafou uma cena entre índios Tikuna, na qual algumas mulheres sopra
vam buzinas de taquaruçu - o conirê. 

Esses encontros sempre verificados, embora dispersos, dão uma 
visão panorâmica apontando níveis de musicalidade e não propriamente 
desenvolvimento uniforme; tão pouco oferecem elementos para que se 
saiba exatamente como compreendem a simultaneidade de sons tirados 
em instrumentos. 

·Explicar qualquer dessas manifestações como provocadas pelo con ... 
vívio com o civilizado seria ingênuo e absurdo, pois faria supor influên
cias reiteradas em áreas e pontos diversos e ainda conferir ao índio 
perspicácia e observação de tal forma desenvolvidas que lhe dariam fácil 
percepção sobre particularidades técnicas de fabricação usadas pelo 
civilizado. A procura e o encontro de recursos que lhe dão rendimento 
sonoro, que permitem aumentar as possibilidades dos instrumentos, 
são achados simples, já observados em outras culturas primárias e que 
derivam naturalmente da inteligência musical da qual o índio também 
é dotado. 

Mas, apesar dos achados interessantes, tudo indica que o indígena 
a inda não conseguiu ir um pouco mais além da percussão e do sopro . 

(214) Nimuendaju, ·~ .• apud lzikowitz, Musical and other ... p. 258. 
(215) Rondon, C.M.S., lndio.s do Brasil, Vol. II, Cons. Nac. Proteção aos 

índios, Rio, 1953, p. 274. 

• 

• 
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Os instrumentos de corda, mencionados por Orellana, no século 
XVI - o arrabil - , pelo Príncipe de Wied Neuwied, Spix e Martius, 
no século XIX - o berimbau - pelo fato de não mais serem encontra,... 
dos, parece não terem chegado à fixação. E mesmo que continuassem, 
seriam vistos através do processo de aculturação, que geralmente pro,... 
voca modificações. Mas não será possível negar a presença dos instru,... 
mentos importados apenas porque não foram vistos por alguns pesqui,... 
sadores. Presentemente, em certos grupos, podem ser notados instru
mentos estranhos devido à convivência com a população sertaneja: a 
sanfona, o violino rústico, a viola, por exemplos. Mas interessante é 
verificar,...se que o índio, embora os incorpore a seus hábitos não os 
considera vinculados à sua cultura, como foi constatado entre os Gua,... 
j ajara visitados por Frois Abreu, em relação à sanfona . 

N a categoria dos sopros, o instrumento musical por excelência é 
a flauta , reta ou transversa, e um ou outro instrumento que se lhe 
compare em rendimento e possibilidades musicais. 

As cabacinhas, nas quais são feitos mais de dois orifícios também 
podem ser incluídas na categoria musical, mas dependendo do emprego 
que lhes seja dado. O·s demais atingem certa importância quando utiJi,... 
zados em conjunto . Mas ainda é difícil apreciá-los sob esse aspecto, 
visto não se conhecerem os pontos de vista vigentes na maioria dos 
agrupamentos. 

A obtenção do som nos instrumentos, de qualquer forma que se 
estabeleça, é uma mensagem sonoro-musical, servindo a interesses di
versos. 

As peças recolhidas em várias tribos, que, pela localização, cobrem 
todas as áreas até agora demarcadas, também possibilitam a visão· de 
conjunto, favorecendo à apreciação das características tribais, regionais 
e as possíveis ligações com outras culturas, remotas ou atuais, locali
zadas dentro e fora do Brasil. 

Os traços que poderão informar sobre as aproximações estão repre
sentados nos tipos, no material, nas proporções, na decoração e até 
na utilização . 

A designação do instrumento em língua ·indígena só será feita em 
casos especiais, pois, querendo abranger área bem vasta, logo se depara 
com tribos e grupos de famílias lingüísticas diferentes. Isso acarretaria 
certa confusão em torno do assunto, visto um mesmo tipo de instrumento 
vir a ser indicado ,por denominações diversas . 

* * 
> 

CARACTERÍSTICAS 

A aparência dos instrumentos, no conjunto de tipos, confecção, 
ornamentação, revelando características tribais e regionais, dá às peças 
uma espécie de na turalidade. 

Começando pelo material utilizado, seguem,...se as proporções e logo 
a ornamentação em desenhos, pinturas, penas, figurações as quais, 
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embora sirvam ao lado religioso, concorrem largamente para representar 
aspectos peculiares a padrões de tribos. e de grupos. · 

Da região norte-amazônica distinguem-se não só pela qualidade e 
resistência do material, como pelas proporções. A madeira comumente 
utilizada é a muirapira.nga (pau brasil), com a ,,...qual fabricam os tam
bores de fenda, os chocalhos de lança, as buzinas. De outra espécie 
de madeira são · as trombetas longas, de uma elegância de linhas que 
as torna objeto decorativo, são os chocalhos globulares, resistentes, 
feitos de Crescentia cujete. 

Nos instrumentos dos grupos do Rio Negro, notadamente no cho
calho e na buzina de madeira, ressalta o desenho inciso, caracterizan
do,...os, tornando-os, portari.to~ inc.onftindíveis pelo traço que os prende à 
sua região: a grega 

Dos Tikuna destacam-se os bastões de madeira, longos, ostentando 
figurações zoo e antropomorfas, e as grandes trombetas, duplas e trí
plices, feitas de fitas de casca de palmeira. 

Ainda como típico da região norte-amazônica nota-se a fenda lon
gitudinal encontrada nos tambores, nos chocalhos ~ de cuitê e de lança: 
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Da reg1ao xinguana há as flautas de madeira, a Jacuí, comum a 
Kamayurá e W aurá:· as longas flautas de bambu, a Uruá, simples, 
duplas e tríplices, dos Kuikuru e M einaku (Fotos 26, 27 e 28) . 

A proporção que se afasta para o leste ou se desce para o sul, 
os objetos como que vão perdendo em imponência, mas ganhando em 
delicadeza: diminuem, afilam..-se e a decoração se aproxima do precioso. 
Aí estão os chocalhos delicados do T embé, a variedade enorme das 
ocarinas de cabacinha dos Timbira, a decoração em penas do Borôro 
nos chocalhos, nos zunidores, nos apitos. 

A beleza . da decoração dos instrumentos kayapós, sobretudo no 
que se refere a combinação de matizes, aparece nas trombetas de cauda 
de tatu, nos chocalhos, nos apitos de osso, etc. 

Mas, como já foi observado, os mesmos tipos ·de instrumentos, 
como é o caso do chocalho globular, existente em todos os grupos 
indígenas do Brasil, apresentam peculiaridades de confecção que, já de 
si, correspondem à sensibilidade comum ao grupo. 

Dessa forma é possível identificar..-se o instrumento pelo material, 
pela decoração, pela própria confecção, mas sobretudo pela decoração, 
muito embora fei ta com material comum à maioria das tribos, senão a 
todas, porque a combinação de cores, o traço, o desenho são sempre 
originais . 

• 



(· INSTRUMENTOS 

CATEGORIAS E l'vIATERIAIS 
• 

P.ercussão: 

Como instrumento original devê ... se apontar o próprio corpo humano 
no aproveitamento de pés, mãos e corpo inteiro. Naturalmente a voz 
parte · da mesma fonte mas outra é sua classificação. 

1) Bater de pés 

O· l:ater de pés tem finalidade de ordenar e animar os movimentos 
das danças. É recurso da percussão, resultando na vibração do solo. 
Consta das narrativas de Hans Staden ( 1547 /49), nota ... se numa ilus ... 
tração da obra Histoire d'un voyage f aict en la terre du Brésil, de Jean 
Lery, pela posição dos corpos marcando o movimento em círculo. ( 216) 

Fernão Cardim, também no século XVI, notou que o dançar 
era «um continuo bater de pés, estando quedes ou andando em re ... 
dor». ( 217) Gabriel Soares de Souza também informou com clareza 
sobre os T upinambá, da Bahia: « ... não fazem mudanças, nem conti ... 
nências, que bater no chão com um só pé ... » ( 218 ) . O jesuíta João 
Daniel fala de patadas nas danças dos X erente e já no século XIX, 
Francisco de Paula Ril:eiro observou o bater de pés em · danças de 
grupos do Maranhão. Spix e Martius acusaram o mesmo entre os 
Mura. Barbosa Rodrigues, em 1873, notou o mesmo entre Krixaná. 

Em 1912, em sua visita aos N ainbikwara, Roquette Pinto apreciou 
o mesmo costume, o qua~ ainda foi visto já em 1944, na mesma tribo, 
pelo então Tenente Vicente Vasconcelos, que, no mesmo ano, durante 
sua permanência entre os Emerenhom, do rio Oiapoque, pôde observar 
que «os índios, uns atraz dos o·utros, rodam em torno do mastro, 
batendo fortemente com o pé direito no chão». ( 219 ) 

(216) Lery, J., Histoire ... estampa p. 193, na trad. Milliet .. 

(217) Cardim, F ., 'Tr~tÇfdo , .. ,1 2e ed. Comp. Editora Nacional, S. Paulo. 
1939. p. 151. 

( 218) Soares de Souza, G.. Tratado. . . Tip . João Ignatio da Silva, Rio, 
1879, p. 383 . 

(219) Ro11do~ . C.M.S .. lndios do Brasil, Vol1 II, Cons. Prõt. tndio~, Rio -1953. 
p. 275. 
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Raimundo Lopes, em 1930, apreciando uma dança dos Urubus,.. 
Kaapor, o ingare (saracura), viu o bater de pés ( 22º) e Froes Abreu 
assinalou o costume entre os Canelas. ( 221) 

Nas últimas pesquisas tem sido acusado o bater de pés, já que 
as danças ainda se mantêm sucordinadas à quadratura rítmica disci .... 
plinadora, que estabelece uniformidade de movi~entos. O próprio <:a,.. 
denciar . das danças força a mudança dos passos, ordenando os impulsos 
fortes e fracos exigidos pela harmonia do conjunto. 

2) Palmas 
• 

As palmas, que também tem função disciplinadora, no meio ipdígena 
não têm sido encontradas com a mesma freqüência do bater de pés. 
O padre Colbacchini assinalou .... as na tribo Borôro . ( 1909) e Barbosa 
Rodrigues as acusou em da:µças dos ín.dios Krixaná, em 1881, na · qual 
tomou parte. Antes Emile Rivasseau já observara essa ma:nifestação 
entre os Guaikuru ( 1842) . 

3) Corpo 

O corpo inteiro colabora nos movimentos da dança como agente~ 
impulsionado·r da série de chocalhos que tanto podem seºr presos nos 
tornozelos, como nas coxas, nos braços, no pescoço, na cintura,' tor .... 
nando, desse modo, o i.ndivíduo em fonte sonora, rica de matizes em· 
razão da natureza do material empregado. 

' . 
A primeira informação data do século XVI, com Hans Standen,-

que participou da danç'a durante a cerimônia do sacrifício do prisioneiro 
com um chocalho preso no tornozelo .. ( 222) Informando socre o mesmo 

· assunto, além das · observações dos pesquisadores, há o material reco ... 
lhido até bem pouco, que vem provar . que o costume -de prender cho ... 
calhes no corpo dos dançarinos ainda' está em vigor nos grupos de 
agora. 

Percussão por atrito e por choque. 

Do atrito, do choque resultam ruídos de tonalidades variáveis de 
acordo com . a resistência e qualidade do· material, ainda dependendo 
da intensidade e regularidade' dos mõvimentos impulsionadores. · A pró .... 
pria natureza dos instrumentos, quando constituídos por número irre .... 
gular de elementos · a.tuantes, como nos chocalhos, não dá ensejo à 
produç,ão do som isolado, mas à simultaneidade de ruídos, 'de intensi~ 
dade e duração variáveis, embora originados numa mesma fonte. 

( 220) Lopes, R., O·s tupis. . . Sep. Ata XXV9 Cong. Americanistas, 1932. 
Vol. I. p. 160. 

(221) Abreu S.F., Na .terra da.s palmeiras, Of. lnd. Gráfica, Rio.; p. 136. 

( 222) Staden, H., Suas viagens . .. , Tip . Eclética, S. Pau:o, 1900, p. 54. 

' 
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1 ) Reco~reco 

O Conde Ermano Stradelli citou em seu V ocabulário Nheengatu ... 
Português o catacá, feito de dois pedaços de madeira, sendo um den ... 
tado. ( 223 ) 

Do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro consta um 
exemplar de reco...-reco, denominado caracaxá, procedente dos índios 
T enibé, do rio Capim, Pará (exemplar n9 15. 225) . 

2) Bastões 

Na categoria de percussão por choque pode...-se admitir o simples 
'encontro de bastões, tal como o jesuíta João Daniel descreveu como brin ... 
quedo de meninos nos grupos do Rio Negro: «uns pausinhos que 
compassadamente vão dando uns no·s outros, corno arremedo da dança 
do cajado». ( 2 2 ~) 

Entre os índios T erena, de M ato Grosso, há a dança do Bate-pau, 
que o etnólogo Roberto Cardoso de Oliveira documentou fotografica...- · 
mente, em 1957 (Foto n9 4) . 

Em 1963, o etnólogo - americano, Terence Turner, surpreendeu o 
bater de duas pequenas maças de madeira ritmando uma dança dos 
Kayapó. ( 225 ) 

•• 
3) Chocalhos em geral .. 

Os chocalhos representam parte interessante da organoiogia 
indígena em vista dos tipos, da aparência e da aplicação. 

Checalhos ·se apresentam em fie·iras e em recipientes fecha·dos. 
tomando aspecto~ cglo~ido§ g v~ri~dgs, figurando como velho elemento 
de culturas. 

a) Choealho em !ieira • 

Este tipo, em vários de seus aspêctos, é citado desd~ os tempos 
coloniais, sendo Hans Staden, no século XVI, senão o primeiro, pelo 
menos um dos que o encontrou e que, em seu caso, usou. 

Na dança tupinambá estampada por Jean Lery em Histoire d'un 
voyage. . . vêem~se homens com chocalhos presos nas pernas. ( 22 6 ) 

E sses instrumentos podem ser feitos de frutos (nozes e cocos), 
caracol, cabaça, garras, cascos, élitros e usados como braçadeiras, . 

( 223) Stradelli, E. , Vocabulário N hee11gatu~Português, in «Rev. Inst. Histô~ · 
rico e Geográfico do Rio de Janeiro, Vol. 104, p. 404. 

( 224) Daniel, J. , Te.souro . . . - in «Rev. Inst. Histórico e Geográfico do 
Rio de Janeiro, Vol. II, 1840, p. 360. 

( 225) Turner, T., Northern Cayapó rnusic, . . . comuni(:ação, Arq. Museu Na~ 
cional do Rio de Janeiro, 1963. 

(226) ob. cit. 2~ ed. p. 284. 



Foto 1 - índios Terena: dança do Bate-pau 
(Foto de RobertQ Cardoso de Oliveira) 

• 



Foto 5 - Ex . 5. 332 M.N. (esquerda) 

Chocalho em vara 

Ex. 28 . 859 M.N. (direita ) 

Chocalho~joe lhelra, ind. M swé, Rio Preto - 1922 
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joelheiras, pulseiras, tornozeleiras, colares, tangas e também serem 
vibrados diretamente na mão. 

Muita vez tem,..se informação sobre a existência e uso do objeto sem 
q ue se possa saber de que é feito. Assim está o fraldão de guizos dos 
índios Ana1nbé, tribo tupí situada no baixo Tocantins, vista por Barbosa 
Rodrigues. M as de que seriam feitos os guizos? 

b) Chocalhos de frutos 

De um fruto desbastado (o que dificulta a identificação) é. grande 
parte dos chocalhos dos Munduruku e Mawê. 

Do fruto do pequizeiro (Caryocar brasiilense, Acm.) Karajá, de 
Goiás, P aresi, de M ato Grosso, e T embé, do Pará, faz,em seus choca,.. 
lhos. Os R etuana utiliza1n um fruto que não foi classificado. 

Mas cabe ao Chapéu d e Napoleão, o Jôrro,..jôrro, o auaí do 
indígena ( Thevetia neriifolia, J uss . ) a preferência por grande parte 
dos grupos brasileiros, entre os quais contam-se Krixaná, lpurocotó, 
G alibí, Aparai, M awê, Tikuna, Tukana, Canela, Karajá, K ayapó, 
grupos do Rio Arari, do Território de Roraima. Com isso continuam 
costumes já encontrados pelos portugueses quando aportaram a terras 
brasileiras . Em sua obra , Les Français en A1nerique (pág. 80) André 
Thevet tratou do fruto do auai. 

No Chaco também usam chocalhos de nozes. 

Não há um estudo de profundidade sobre o material empregado 
nos chocalhos. No entanto nota-se que à Thevetia , possivelmente. 
atribuem importância especial. 

Os chocalhos de nozes entram nos rituais. de puberdade da menina 
e no Rio Negro em certas cerimônias religiosas, como nas dança de 
Jurupari ( *). De sua utilização o instrumento oferece ponto interessante 
para a observação, o qual se prende à qualidade. do , material usado 
pelos dois sexos. 

- . O Jndio •ainda lança. mão de sementes de cipó· para a confecção 
de chocalhos, como informou Ermano Stradelli. 

Á.rea de difusão: do Chaco até o norte amazônico. 

e ) Chocalhos de garras e cascos 

São feitos de cascos de anta, veado, boi, aparecendo em várias 
épocas e em grupos diversos. 

O Príncipe de Wied Neuwied viu, entre Kamakã, entre os anos 
de 1815 a 1817, chocalhos de cascos de anta servindo ao compassar 

· das danças. J.B. Debret. em 1868, estampou um chocalho desse tipo, 
enquanto Koch Grünberg mencionou, em 1909, os confeccionados com 
garras e cascos de yçado, vistos em grupo loc9lizçidos na fa~xa Roraima .. 
Orenoco. 

1 

( *) Sobre Jurupari é útil e mesmo imprescindível a leitura da obra Mitologia 
Hctóica de Tribos lndlgenas do !Brasil) do Pro!. Egon Sch1adert, Cap. IX. 

• 

• 

• 
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De cascos de veados são os instrumentos dos Uitoto, Jamamadi, 
Tikuna, Apinajé, U mutina e outros. 

Pertencente ao acervo do Museu do lndio é o chocalho de cascos 
de boi, que o umutina deve atar na coxa quando dança ( Exemp. 
n 11 l . 050 M.I.). 

O s chocalhos de cascos são utilizados nos cantos e danças. O 
instrumento liga-se aos ritos de puberdade. Nas tribos do Roraima 
está vinculado a mitos e lendas. O Canela o emprega nas cerimônias 
de iniciação. Koch Grünberg presenciou uma dança festiva na qual 
usaram · o chocalho de cascos; o K ayapó o faz soar na dança noturna 
que se desenvolve em volta de grande fogueira, sendo que, ainda em 
1963, Terence Turner viu chocalhos de garras serem utilizados pelo 
Gocotire, grupo K ayapó. 

Mas se o instrumento teve e tem lugar em ocasiões festivas, nem 
por isso é menos usado em momentos de sofrimento e luto. 

No século passado, G uido Boggiani presenciou uma mulher 
xamacôco sacudir o chocalho de cascos junto do Jilho morto; em 1943, 
H arald Schultz assistiu uma cena na qual um umutina procurava afu
gentar a morte que ameaçava seu filh o, por meio do chocalho de 
cascos de anta. 

É , portanto, instrumento de ritual e instrumento exorcista. 

Área de difusão é bem extensa: do Chaco até o norte do Amazonas. 

d) Chocalho de coco 

Por informação de Eurico de Mello Cardoso Fernandes, tem-se 
notícia que em funeral de chefe emerenhom utilizaram, em 1914, 
chocalho de coco, não sendo especificada a espécie , 

e) Chocalho de caracol 

Jean Lery já faz referêrtcia a esta espécie de chocalho e em uso 
pelo Tupinambá, das proximidades do Rio de Janeiro, no século XVI . 

Com esse material os Tikuna, do rio Solimões, fazem belos instru
mentos (Ex. n ') 21 . 514 M. N. ) e mais outras tribos. U ma delas re-
presentada no exemplar n •.1 18. 753, do Museu Nacional do Rio de Ja .. 
neiro, onde a peça está registrada apenas como dos índios do Brasil . 

Hoje em dia .Apinajé, Canelas fazem chocalhos de caracol. 

f) Chocalho de cabaça 

U tilizando pontas de cabaças pequenas ou inteiras, o índio fabrica 
também chocalhos. O Krikati, da aldeia 1"'aboquinha, no Estado do 
M aranhão, faz. o A có, prendendo-as em fios de sementes de Cox 
Lacrima (ex. n? 29.618 M.N.) e o T embé, do rio Capim, no Pará, 
confecciona cintos nos quais as cabacinhas ficam presas a fieiras de 
sementes de comprimento razoável (ex. 19. 550 M.N.). 

1 

l 

1 
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g) Chocalho de élitros 

Em sua visita aos J uri, entre 1817 / 21 , Spix e M artius tiveram 
ocasião de notar que «o dançarino .... mestre trazia em volta do ante-braço 
delicadas castanholas feitas de asas de besouros, com um tufo de 
penas n egras» ( 227 ). 

D esse tipo aparecem nas pesquisas mais recentes e recolhidos nos 
grupos da região amazônica. 

Com os chocalhos em fieira, o indígena criou tipos derivados 
dentro da mesma categoria. Assim aparecem presos a bastões, a fl a utas, 
a varas. 

Ermano Stradelli informou que o mesmo arapá, que o índio prendia 
na perna, poderia ser colocado n a extremidade de longas varas, também 
servindo para cadenciar o movimento. 

·. Uitoto, M akuxi, Tikun a, índios do Rio Negro usam varas de 
bambu, enquanto os grupos do Roraima utilizam a C ecropia. 

CHOCALHOS EM RECIPIENTES FECHADOS 

E ste tipo se apresenta de forma alongada ou esférica, consti .... 
tuindo-se em chocalhos tubulares e globulares. 

A parte referente a esses instrumentos é a n1ais . rica em infor
mações e mais significativa sob vários aspectos. 

a ) Chocalhos tubulares 

São feitos de trançado de taquarinha, de madeira ou de bambu. 
D e conformação alongada. diferenciam .... se pela confecção: ·de taqua-
rinha, às· vezes são realmente de bambu, mas cobertos de mosaico de 
taquara fina. Mas há os exclusivairiente tecidos. No interior co·ntêm 
seixos, sementes, dentes ou élitros. ~ este 1naterial que dâ sonoridade 
rara, interessante, que ilude aos menos _experimentados. 

Barbosa Rodrigues deixou notícia sobre o chocalho tubular dos 
K rêxaná, o Quehue, confeccionado com tecido de palha, tendo no 
interior seixos e ainda na superfície pequenos chocalhos cujo material 
não foi mencionado. 

·Ü s chocalhos tubulares, tecidos, de bambu ou a inda de madeira, 
estes recobertos com trançado de esteira, pertencentes ao Museu 
N acional do Rio de Janeiro, têm em seu interior sementes ou éHtros. 
Procedem do território do Rio Branco e do E st. do Paraná. 

Do tipo tubular é o chocalho de espinhos ou de bastonetes, feitos 
de duas faces de madeira leve, aj ustadas, no interior do qual deposit(fln 
regular quantidade do material escolhido. Toda a peça é atravessada, 
no sentido longitudinal, por espinhos ou pequenos bastões, que tên1 

(227) ob. c:t. 3~ vol., 2~ ed . p. 325. 
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por função regular a passagem do material contido no tubo, dando 
ocasião a um ruído delicado, muito interessante. 

O instrumento desse tipo pertencente ao Museu Nacional do Rio 
de Janeiro contém éli tros. o que dá lugar a som peculiar de efeito 
surpreendente. A peça figura corno recolhida em tribo do Paraná 
e considerada como bastão de chefe. A informação é vaga não ofere
cendo margem para maiores considerações. 

A literatura sobre o chocalho de espinhos ou de bastonetes a inda 
não pôde ser desenvolvida no Brasil em razão dos raros espécimens 
encontrados. Entretanto alguma coisa deverá haver aproximando-o 
dos exemplares vistos no Equador, nas Guianas e no M·éxico e que 
figuram nas cerimônias propiciatórias que antecedem a estação das 
chuvas, época do plantio. 

O efeito que se tira do instrumento existente no Museu Nacional 
é bastante parecido com o observado por K.T. Preuss ( 228) nos 
instrumentos dos Huichol, do México. 

Ainda é interessante notar que os grupos do Chaco - Toba e 
Lengua - possuem chocalhos globulares perfurados com espinhos de 
cactus, os quais também soam musicalmente. 

E ssa espécie de chocalhos são considerados raridades nos dias 
de hoje. 

b) Chocalhos globulares 

O tipo mais comum de chocalho, que oferece colorido interessante 
à organologia indígena é o que, devido às crônicas coloniais, ficou 
conhecido em definitivo como maracá, naturalmente por terem-no visto, 
em primeiro lugar, em tribo tupí. 

Instrumento fechado. feito de frutos de vários tamanhos, ainda 
de cerâmica, ovo de ema, crânio ~e macaco, carapaça de filhote de 
tartaruga, aparece em todas as tribos do Brasil, confirmando a obser
vação de Hans Staden, já no século XVI, quando disse dos Tupinambá: 
«Têm maracás como todas as outras nações». 

O s chocalhos feitos de frutos são de cuité (Crescentia cujete), 
de cabaça ( Cucurbita Iagenaria) , de cupuaçu ( Theobroma grandi
florum) . Como tipo original talvez deva-se apontar o de Crescentia 
cujete, já descrito por Jean Lery, no século XVI . e visto entre os 
índios das margens da Goanabara. Sob mais de um aspecto é interes .... 
sante conhecer-se a descrição: 

«A árvore que chamam choyne ( *) é do tamanho médio; tem 
folhas verdes semelhantes as do loureiro; dá um fruto volumoso como 

' (228) lzikowitz, K.G. J!,,f usical and other. . . El. Boktryckeri Aktiebolag Goter• 
borgs, 1935, p. 145. 

( * ) Em no.ta de pé de página na tradução da «Histoire ) de Lery por 
Sergio Milliet, Plínio Ayrosa adverte que deverá haver engano de impressão, pois 
é de supor-se que Lery tenha escrito choyte ou choyté, que deverá ser pronunclâdo 
como koité. 



Foto 6 - 1) Ex. n9 1 .082 M.N. 

Chocalho tubular de madeira coberto de trançado de taquarlnha 

Não há especificação de tribo - Território do Rio Branco 

2) Ex. n' 1.080 M.N. 

Chocalho duplo de erânlos de macaco 

N!!o há especificação de tribo - Território do Rio Branco 

• 
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Foto 7 - Cliocallios, globular t cm fieira - 1 ncl. 'I'upinambâ . 
Estampa figucando na 1~ edição - 1578 - de Histoire d'urt 

voyage faict en la terte du $résil, de Jean Lery. 
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uma cabeça de menino e com a forma de um ovo de avestruz; não é 
comestível. Como esse fruto tem a casca muito dura, os Tupinambás 
os conservam in teiros. P erfuram-nos ao comprido, com eles fazendo o 
instrumento chamado maracá, já mencionado.» ( 22:> ) 

Esta descrição de Jean Lery deve ser considerada como absolu..
tamente fiel , pois ainda agora depara-se com exemplares perfeitamente 
iguais aos vistos pelo cronista francês, apenas o indígena dos últimos 
tempos, pelo menos, não mais aproveita as sementes do próprio fruto, 
mas enchem-no com as da Canna glauca, Lin. , vulgarmente conhecida 
como Bananeirinha de jardi1n. Aliás o aproveitamento da Canna glauca 
pode ser notado em várias tribos de agora, como T embé, Canelas, 
grupos do Rio N egro e ainda outras. 

As informações, sempre encontradas, de que o chocalho globular, 
o maracá de todos os cronistas coloniais, continha sis tematicamente 
pedrinhas, quer parecer que decorreu, em parte, do efeito produzido 
pelo atrito dos materia is e não da observação direta. É certo que os 
grupos em adiantado processo de acu lturação empregam outros mate .... 
riais, como milho, feijão. 

Em M etraux lê..-se: «Ü s grãos que introduzem nas cabaças não 
são escolhidos ao acaso; são sementes de uma planta chamada yamu, 
que é considerada sagrada.» ( 2~0 ) 

V er o assunto sob este aspecto, isto é, tomando-o como base 
para explicar a incidência. de certas espécies de fru tos e sementes, 
embora favoreça o desenvolvimento da argumentação, não parece viável, 
pelo menos agora, pois a fa lta de dados positivos poderá conduzir ao 
perigo de se ficar no ter reno da hipótese. M as a verdade é que. desde 
já, abre-se campo à pesquisa de profundidade, que se faz urgente e 
necessária, mas com a colaboração do índio. 

O chocalho de Lagenaria aparece em algumas tribos, apresentando 
muito menos resis tência dada a sua sensibilidade aos parasitas. 

Não se pode precisar quando foi introduzida no Brasil , mas o 
certo é que o negro é que a utiliza em larga esca la . O índio, aprovei..
tando-a, passou a transformá-la em pios, caixas de ressonância, em 
trombetas e chocalhos . 

O s K ayo ivá, visi tados por Fritz Krause, em 1908, possuíam 
chocalhos de Lagenaria. Entre B orôro e Galibi, atua lmente, denunciam 
decadência, pois o primeiro pôe no interior da esfera grãos de milho, 
de feijão, embora o revista com bela decoração de penas; o segundo 
desenha a peça com tinta industria l. 

Tribos jés das margens do rio T ocantins confeccionam seus 
chocalhos globulares com côcos de cupuaçu ( Theobroma Grandiflorum, 
Schm.), decorando a esfera por meio da superfície desbastada, em 
parte, de maneira a dar um certo matizado ou facetando .... a capricho .... 
sarnente. 

(229) ob. cit. p. 158. 
(230) Metraux, A., La civilization. . . Lib. Orientaliste Paul Geuther, Paris. 

1928, p. 77. 
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As perfurações 

O s chocalhos globulares de frutos apresentam. em geral, perfu ... 
rações cuja utilidade ou razão ainda não foram esclarecidas. Poderá 
servir como meio de eliminação dos resíduos do atrito, mas também 
ter a lguma significação, pois o cuidado em localizar essas aberturas é 
evidente em algumas tribos. Há a substituição das perfurações por fendas 
longas, feitas em sentido longitudinal, tal como encontra-se na descrição 
de Lery e hoje em dia típicas da região norte-amazônica - grupos 
1'ukana e do Roraima . 

As perfurações são feitas de modo diverso de uma tribo para 
outra. Em geral acompanham a distribuição dos desenhos entalhados 
ou pintados. No entanto há tribos, como a T embé e a Urubu, que, 
nem sempre abrem perfurações em seus chocalhos e o corpo do instru
mento é enegrecido com mistura de fuligem e resina. (Prancha - 1) . 

Em conjunto o instrumento se compõe de chocalho propria
mente dito, punho e ponta. 

Na fixação, dimensões e comprimento dessas partes do instru
mento depara-se com maior soma de diferenciações. pois a variedade 
torna a peça em objeto facilmente identificável. Prendem-nas com cera 
forte, fios de tucum; prendem-nas por compressão ou mediant~ limitação 
do espaço em que o corpo do instrumento se a loja. Como resul tado da 
fixação há chocalhos fixos e móveis. Deste tipo somente é conhecido, 
até agora, os do ,Canela, do Maranhão. M as isso deve-se a uma 
intensão ou será fruto de acaso? 

O punho e a ponta tanto podem ser longos como curtos; o punho 
ser de madeira, taquara ou osso, atravessar ou não a esfera. O compri ... 
mento da ponta. em virtude das informações que vêm do século XVI, 
está exigindo pesquisa de profu ndidade de maneira a esclarecer as 
diferenças encontradas nas peças recolhidas em épocas posteriores 
e sobretudo agora. 
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( Prancha - 1) 
Perfurações: 
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Fig. 1: Kayapó; fig. 2: Borôro; fig. 3: Grupos do Rio Negro 
e afluentes; fig. 4 : Canela. 
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DECORAÇÃO E ALGUNS ASPECTOS DO CHOCALHO 
GLOBULAR DE FRllTOS 

Dando aspecto próprio a cada peça, há a decoração dô .objeto 
feita diretamente no corpo do instrumento: desenhos incisos. pirogra
\'ados, pintados, a inda .mesclados. cobertura de trançado ou de penas. 
sendo também usados a desca mação e o facetado. Nessa diferenciação 
hã toda uma escala de tipos, confeccionados com mais ou menos gosto, 
onde a decoração, o trançado, o desenho, a pintura, as aberturas, a 
fixação refletem· características de grupos e logo os identificam. Nos 
desenhos, nas cores e nas penas, segundo Preuss, l zikowitz, e Colbac~ 
chini pr.ovou, está determinada a função e o caráter religioso de 
cada objeto. 

De aspecto inconfundível são os chocalhos da - reg1ã·o horte 
amazônica. recolhidos nos grupos· Tu kuna ( Tukano, U anana, Baniuá. 
Tarian a etc. ). Feitos de Crescen tia cujete, são sistematicamente fend idos 
lateralmente até determinada a ltura , deixando dois polos onde ficam 
as fendas pelas quais passam os fios que prendem o punho à esfera. 
Dessa maneira a peça fica dividida em dois campos e nestes são 
aber tos os desenhos incisos. em grega, logo cobertos com tabatinga 
branca. Há, portanto, u1na espécie de campos neutros situados nas 
extremidades. No interior da esfera põem sementes de Canna 9Lauca. 
O punho de madeira forte - muirapiranga - é geralmente torneado 
na extremidade e na ponta em que se prende à esfera, prolongando .... se, 
já então afinado, pelo interior da peça, para terminar em ponta curta . · 
Daí é que começa a fixação, pois os fios de tucum são enrolados neste 
ponto, subindo pelas fendas, indo amarrar .... se no punho ( Pranc. 2 fig. 1 ) • 

Também feitos de Crescentia são os chocalhos dos grupos tupís. 
T embé, Guajajara, Urubu, que se apresentam com absoluta unidade: 
corpo enegrecido com mistura de fuligem e resina, punho longo, termi .... 
nado em ponta curta, onde se p rendem penas. E sferas fech adas ou 
não. Sobre o campo negro são feitos os desenhos ou pela retirada da · 
camada externa ou p intados com tabatinga bral)ca. 

O Timbiras, representados por Can~las, Apin<tjé, Krahó, guardam 
entre si traços comuns, não s~ devidos ao material utilizado, c;omo pela 
maneira por que confeccionam o instrum~nto. No éntanto, apGsar de 
tudo isso, há pontos diferenciais marcados pelos orifícios abertos no 
cuité. Os punhos, muito longos, ponteagudos, avançam para a parte 
inferio.r •. ex.c~qepdo muita vez o comprimento da parte superjor, como 
se ver1f1ca nos chocalhos canelas. Estes ainda se distinguem pela mobi..
lidade da esfera, também cheia de sementes de Canna glauca ( Pranc. 3 
fig . 2) . G rande parte desses chocalhos apresenta o punho revestido 

• 
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(Prancha - 2) 

Fixação: 

Fig. 1: Grupos do Rio Negro e afluentes (fixação por meio de fios) ; 

Fig. 2: Borôro (por {;Ompressão) . 
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(Prancha - 3) 

Fixação: 
Fig. 1: Gor~t~re {grupo Ka yapó) ; 

(por meio de f ioa) . 
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fig . 2: Canelas, por limitação de 
espaço . 
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l ndios Tembé: fixação por 1neio de cera . 
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Foto 8 - Ex . n9 20. 446 M.N. 

Chocalho globular. apresentando desenhos peculiares à região. Ind . TuJcano - rio 

Tiqul~ - Amazonas (Comissão Rondoo, 1929) 
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de trançado de taquarinha e dispõe de alça de suporte terminada em 
franja , ~nde se prendem cascos. A a1ça sai da p~rfuração feita na 
extremidade do punho. 

O grupo Gorotire, d~ família K ayapó, possui chocalhos também 
de Crescentia, mas, embora os enegreça como fazem Tembé e Urubu , 
dão-lhes aparência de superfície envernizada, na qual são feitos desenhos 
incisos, geométricos, em sentido longitudinal. Nesse chocalho as perfu
rações são abertas em ambos os polos do cuité, sem regularidade, nem 
procura de perfeição. O punho, de madeira forte, atravessa o cuité, 
ficando apenas uma ponta na parte inferior. A fixação é feita por 
meio de fios de tucum, que passam por orifícios abertos no corpo da 
peça, antes de serem enrolados para terminarem. em alça. Ainda notam-se 
penas presas com cera e sementes de Ornzosia nítida pendentes de fios. 
No interior . também sementes de Canna glauca. ( P ranc. 3 - fig. 1) . 

Exemplares ·feitos de Lagenaria aparece~ entre os Galibi, do 
Território do Amapá, e Boróro, de Mato Grosso. Os primeiros são 
pequenos, leves, de punhos recortados e esferas pintadas com tinta 
industrial. No mesmo grupo, entretantç, encontram-se igualmente 
chocalhos de Crescentia. O Borôro é o que mais incide no aproveita .... 
mento da Lagenaria e1n seus chocalhos de vários tamanhos, perfurados 
no sentido longitudinal, com linhas que convergem para um ponto 
único situado no polo inferior da cabaça ( Pranc. 1 fig. 2) . M as ainda 
há outros completamente fechados. cobertos de penas multicores. 
Embora decorativos e de in1portante função religiosa, seus punhos não 
correspondem. 'em proporção e aparência, à ·parte principal do instru ..... 
mento: são toscos e curtos. 

Área de difusão do chocalho globular:: 

É bem extensa a fa ixa no território brasileiro, pois vai do Chaco 
ao norte amazônico. 

O Borôro possui o enfeite-maracá, que ·é um chocalho de Lagenaria, 
muito pequeno, provido de ·punho longo de taquara, que se prolon~a 
para cima. Neste prolongamento há uma varinha de taquara revestida 
de fios d e algodão colocada sobre o punho de maneira a formar uma 
cruz. Não há informação sobre a peça em si, nem de sua utilização, 
mas ao que tudo indica aí está o trabalho pac;iente do missionário. 

U tilizaÇão • · 

A utilização do chocalho globular. está, em princípio, ligada às 
atividades mágico-religiosas. Assim a apontou Hans Staden, no século 
XVI. qualificando-o como ídolo. 

U saram-no e ainda o usam para esconjurar os espíritos e, por 
isso, sacodem-no junto da cabeça do moribundo, durante as cerimônias 
fúnebres, nas festividades de casan1ento, de iniciação e ainda marcam 
com ele a cadência das danças na plenitude de sua evolução. São 
várias as testemunhas nesse sentido começando pelos cronistas coloniais 
até os pesquisadores de agora. M as isso n~o quer dizer que o instrumento . 

• 

• 
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por si mesmo, seja consid erado pelos índios como possuidor de virtudes 
e ·cepcionâis. 

P o:Odo d e parte os preconceitos dos informantes. quase sempre 
depara-se com notas dando o ins trum ento corno vinculado a rituai 
próprios a grupos. 

M as, não o desligando de sua possível função ma gica , seu manejo 
o classifica como instrumento acompanhador do canto, da música ins tru
men tal e disciplinador dos movimentos na dança. M a3 há casos em 
que aparece isolado desempenhando função diferente. 

Em geral sublinha a linha musical e, de acordo com as informações, 
cada indivíduo segura um só instrumento. No entanto, entre borôros, 
como documentou o padre Colbacchini , usam-no aos pares, ta l como 
fa ziam os Tupinambá de 1500, vistos por Lery. 

M as a utilização do chocalho .globular como objeto de culto ou 
servindo a velha tradição continua em grupos em contato permanente 
com o branco e até nos integrados. Sy1vio Froes Abreu assim o ates
tou divulgando a opinião de um índio ÇJuajajara a respeito: canto com 
sanfona é festa , com maraca é reza. ( 231 ) 

L. B. Horta Barbosa verificou , entre Kaingang que «quando morre 
um caingangue, dois homens se posta, de cócoras, um de cada lado 
da cabeça , tangendo maracás. cantando ... » ( 232 ) Fernando Altenfelder 
S ilva d escreveu uma cena de invocação dos espíritos pelo feiticeiro 
paramentado com maracá e tufo de penas, presenciada em 1'948: «Em 
passos lentos e compassados, ao som do chocalho de. cabaça, cantavam, 
chamando o espírito protetor» . 

O chocalho globular dos Tapirap~, de Goiás, o ü-ampó, em 1941 , 
foi visto por Charles W agley utilizado pelo paj é quando nas danças 
invocava a comba ter o Trovão. 

Em 1943, H arald Schultz testem unhou uma outra cena, esta na 
a ldeia umutina , quando um índio, para afugentar a «saracur~ do céu» 
(ave não identificada ) , que seduzia a a lma das crianças e adultos 
adormecidos. levando-as para o céu, cantou , acompanhando-se com o 
choca lho globular . R aimundo Lopes, externand o-se sobre a maÇJia tembé. 
t ranscreveu a observação de Dodt na qua l fixou a relação do mágico 
e seu s objetos simb9licos : o feixe de p)umas, a r<:o e flecha, tacape 
e maraca. 

O nhon-kon dos Gorotire, em 1963, era usado "elos chefes impor
ta.ntes durante as danças. A s mulheres também o manejam no me-biôk 
feminino, como constatou Terence Turner, em 1963. · 

Entre os chocalhos de recipientes fechados incluem-se os de crânio 
de macaco, de ovo de ema, de carapaça de tar taruga, de cerâmica, 
de lança. 

(231) Abreu, S. F. , N a tece a dél~ µal111cicas, Of . Industria l Grá fica, Rio, 1931. 
p . 138 . 

(232) Horta Barbosa, L. 13.. I ndios CRíngangucs, co nferência. Rio, 19 l 3 . 
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Foto 9 - Ex . n° 32.121 M.N. 

Chocalho globular - Q, ampó 

lnd. T apirapé - rio Araguaia, Goiás , 



Foto 10 - Ex. n9 30 . 852 M.N. 

Chocalho globular feito com ovo de ema 

Ind. l avajé - rio Araguaia, Goiás - 1939 
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Chocalho de crânio de macaco 

Exemplares raros, de belo aspecto, tendo no interior dentes, frag ..... 
mentos de conchas. Mas não é impossível encontrarem ..... se sementes. 
O chocalho de crânio de macaco do acervo do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro (ex . n9 1.080) procede do Território do Rio Branco, 
não trazendo indicação de tribo ou grupo. A peça é constituída por 
dois instrumentos ligados por uma vara de madeira. Toda a peça, 
incluída a vara, é recol:erta por trançado de taquarinha. (Foto 6 fig. 2) . 

chocalho de ovo de ema 

Encontra...-se nas tribos Karajá e T apirapé, decorado por meio de 
fios grossos de cera formando os desenhos tradicionais de cada grupo. 
( Foto 10). 

Karl von dén Steinen assinalou esse tipo de chocalho no Xingu , 
não chegando a determinar o grupo. 

Chocalho de carapaça 
. 

Instrumento fei to da carapaça de filhote de tartaruga, à qual pren-
dem um punho mais ou menos longo. 

Exemplares dessa espécie foram vistos no Xinçru por Karl von den 
Steinen e entre os Chocó por Erland Nordenskiold. O exemplar exis
tente no Museu Nacional do Rio de Janeiro procede dos Borôro (ex. 
n9 4.048) e apresenta cabeça de cera e patas feitas com fios de a lgodão. 

Guido Boggiani o apontou em uso pelos Guaikuru em 1892. 

Chocalho de cerâmica 

Tanto toma a forma comum ao chocalho globular, como aparece 
em recipientes em forma de vaso. Neste caso não se depara com função 
determinada, visto a peça com essa característica também servir como 
depósito de tintas. A esta conclusão cheÇJOU o antropólogo P edro 
Lima em relação aos vasos-chocalhos dos W aurá, do rio Batovi (Mato 
Grosso) - o tsak-tsakwana (,.. ) - em cujo pé colocam pedacinhos de 
argila que soam quando sacudidos . O s exemplares recolhidos por Pedro 
Lima deram entrada no Museu Nacional em 1948 . 

O Karajá dâ ao chocalho de cerâmica a conformação comum ao 
chocalho globular (ex . n9 35. 920 M. N.) 

Chocalho de lança 

Feito d~ uma longa vara de muirapiranga, de metro e meio a dois 
e · até mais de comprimento, que é dividida em 4 partes: punho, lança, 
chocalho e ponta . 

• ( * ) T sak - ruído + wana - ...-aso. 

• 
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Foto 11 - Ex. 20.441 M .N. 
•.:hocalho de lança: M urucu. 

• 

Punho e ponta de um chocalho d~ lança de 2,54cm. 
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. 
Ermano Stradelli o designou como murucu (lança) . 

O punho é fendido , apresentando desenhos incisos, em círculo. 
Ao .se transformar. no corpo da lança, a _.vara se torna mais delgada, 
em seguida mais. cheia para se afinar novamente e então formar pequeno 
bojo que se converte em chocalho, logo seguido da ponta afilada. A 
parte reservada ao chocalho é fendida no sentido longitudinal. Para 
introduzir pelas fendas fragmentos de calcedônia, a · madeira é aquecida. 
Com o resfriamento, a madeira volta à conformação natural, prendendo 
assim .as pedras na cavidade do chocalho. 

Stradelli fala em ponta de lança móvel e algumas vezes, e raras, 
de ferrão de arraia. Os exemplares pertencentes aos Museus do fndio 
e Nacional, ambos situados no Rio de Janeiro, são inteiriços. 

Os chocalhos de lança são peças de belo aspecto, parecendo enver ... 
nizadas. 

l.i tili~àção 

Utiliza m-no em certas festas, corno t erimônia de iniciação . . nas 
çlanças de J ur4p?~i .e invariavelµi. ente em con}unto com t-tm escudo. A 
esse r.espeito lzikowitz relata; «Uma verdadeira dança se estabelece. 
O Caapi ( *) é provado geralmente . por um velho. Os dançarinos sus- · 
tentam o escudo no an'tebraço, enquant0 com a mão direita amparam 
a lança .sobre o ombro, de maneira que a ponta da lança fique voltada 
para trás. Colocam a lança no ombro várias vezes, batem com ela no 
9mhro, deixando o chocalho vibrar». ( 233 ) .. 

A reunião rta qual foram vistos chocalho de lança era uma c~ri..-
mônia de iniciação, momento em que impuseram o cinturão eos jovens . 

,. Koc·h Grühl:erg fulgou que ·esses chocalhos de lança seriam verda ... 
deiras armas de guerra e daí a designação. Douglas Melius, que per..
correu a reg'ião do rio Tiquiê, onde são usados tais instrumentos, deno ... 
minou-os ·bastão de dança. R. Karten encarece sua importância mágica 
pelo fato de serem decorados com penas _ e desenhos incisos, pormenores 
que, seguJ'ldó esse· pesql;lisador; são e.s~encialmente exorcistas. Por isso 
lzikowitz acrescentou: «Isso coincide com o fato de que as mesmas são. 
usadas na dança do Urupari, que tem profunda significação religiosa. 
Sua importância como elemento de esconjuro é equivalente a do chocalho 
de cabaça, a do tambor ·e a ·das flauta·s.» . · ( 23··1 ) 

· Na opinião de lzikowitzs os chocalhos de · ]ànça não são armas, 
mas instrumentos -: cerimoniais . comparáveis ao chocalho de vara dos 
Kagab ou· Tirib, mas de menores proporções. 

· Esses chocalhos parecem constituir fenômeno isolado na América. 
É ainda Stradelli quem os dá como insígnià de Chefe de muitas tribos 

( *) · Caapi - bebida . 

(233) lzikowitz, K. G., Musical and other sound instr:.iments . . . E'. . Boktry~ 
ckeri Aktiebolag, Goterborgs, 1935, p . 139. 

(234) id. ib . p . 140 . 

• 
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localizaàas nos rios Uaupés e Japurá e informand·o que deles serviam-se 
para puxar as danças e mais «para guiar os próprios guerreiros na pe,... 
leja». (235) 

Até agora é desconhecido o papel desempenhado pelos indivíduos: 
portadores de chocalhos de lança durante as cerimônias. 

Area de difusão: • 

Segundo Koch Grünberg, o centro de destribuição é o grupo 
Desana (trito Tukana), que mantém o monopólio, vendendo a ·outras 
tribos. Mas para P. Kirchof f as tribos T uk.ana são receptoras e não 
distribuidoras, enquanto Izikowitz se inclina a col).siderar o chocalho de 
lança como elemento de cultura que os Desana têm em comum com 
velhas culturas colombianas. 

4) Tambor: 

Um dos mais importantes instrumentos sonoros das culturas indí .... 
qenas do Brasil por se relacionar com os lados prático, musical e re..
ligioso. 

Deséle a Descoberta ficaram notícias atestando .... lhe a utilização entre 
a população nativa. Apontado por Vaz de Caminha, logo no primeiro 
encontro. passando pelo demais cronistas coloniais e pelos pesquisadores 
e viajantes dos séculos seçiuintes, chegou até os dias atuais constando 
das últimas informações. Essa longa presença, entretanto, assinala perda 
de características originais, chegando a ser apresentado como produto 
acu]turado de ínfimo valor, é claro que não em todas as tribos. Por 
isso ainda é possível destacarem .... se no panorama geral alguns espécimens 
interessantes e valiosos sob o ponto de vista etno .... musicológico. 

Como originais devem ser apontados os tambores de madeira, de 
carapaça, de cerâmica, o tambor d'água. Os tipos representados pelos 
feitos de couro, de pele, quê, devido ao material empregado poderiam 
figurar entre os originais (pelo menos os exemplares dos· quais se tem 
notícia) denunciam aculturação. Até certo ponto o que ainda caracte.; 
r1za o tambor de pele de agora é ser fechado de um só lado. 

a) Tambor: de madeira 

Desta espécie são os de tábua e os escavados. 

1) Tambor de tábua 

Foi visto entre os Aparaí, localizados ao norte do baixo Amazonas, 
consistindo numa tábua arqueada colocada sobre uma abertura feita 
no chão.' Sobre essa tábpa dançavam e dançam, baten~o ~om os pés. 
A abertura feita no solo fica situada nas imediações da Casa dos 
Homens. A manifestação em si constitui o centro das danças cerimo .... 
n1a1s. 

Esse tipo de tambor parece um derivado do simples bater de pés. 

(235) ob. ci t. , p . 559. 

• 

• 

• 
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2) T ambor de tronco escavado 

Embora não se saiba como seriam os instrumentos ouvidos por 
O rellana. em 1541 , ficaram as informações de que «eram tão afinados 
que têm seu contrabaixo, tenor e tiple» . ( Z36 ) . Isso parece indicar peças 
trabalhadas de maneira a servirem a códigos. Ou apenas as dimensões 
ter iam favorecido as diferenças? 

Gabriel Soares de Souza, no mesmo século, notou o tambor : 
«usam no gênero tambores que fazem de um só pau que cavam por 
dentro com fogo tanto até que ficam mui delgados, os quais toam muito 
bem» . ( 237 ) Já no século XIX, Spix e Martius encontraram o tambor 
feito de pau de morototó ( Didymoparax morotoni, Aubl.) . Antes o 
jesuíta João Daniel dera informação de que os índios do Amazonas 
(infelizmente não especificou quais os grupos ) confeccionavam tambores 

co1n paus ocos ou «se necessário os ajustavam com fogo» . ( 238 ) 

K. von den Steinen viu o tambor oco do Baikari, Kamayurá e 
A[fêfi. O Tikuna possui, ainda agora, o Tutu, que é um pequeno tam ... 
bor feito do oco de embaúba e usa ..-o na F esta da Moça Nova. Mas 
este instrumento é coberto de pele. Fazem ... no vibrar por meio de uma 
baqueta de madeira ou de um osso; nunca o percutem com as mãos . 
O tambor ararandeurá, do rio C apim, Pará. é feito de tronco longo 
e fino de embaúba. 

3) T ambor escavado 
. 

N essa espécie enquadram..-se os de corte planejado como o catu..-
q uinaru e o de fenda . 

a ) T ambor catuquinaru 

Realmente digno de nota é o tambor catuquinaru, do rio Juruá . 
Foi encontcado por C. E. Church ( za9 ) . Nordenskiõld o incluiu entre 
«as invenções de distribuição isolada» e, tanto ele como Koppers con..
sideram-no típico da América do Sul . 

É instrumento de sinalização . • 

O tambor em si é um tronco de palmeira resistente, colocado 
verticalmente no solo e escavado de maneira a abrir câmaras, nas 
q uais são introduzidos vários ma teriais, como borracha, madeira, couro, 
mica em pó, fragmentos Ôe ossos, areia fina . São seis as câmaras, em 
posição horizontal, de três em três, separadas por um espaço vazio, 
vertical. O instrumento é embutido numa excavação feita no chão, 
aproxi.madamente até a metade de sua altura. A parte superior do tam .... 

(2.?6) Carva jal, Rojas, Acw1a, Descobrin1 e11éo . . . Co1np. Ed. N acional, São 
Paulo, 194 1, p. 21 . 

(237) Soares de Souza, G . , Tcafado ... 1 'ip . J. I . Süva, R io, 1879, p. 314. 

(238) João Daniel. T esouro . . . ia «Rev. l ost. H ist. Geog. Rio de Janeiro, 
Vol. II, 1840, p . 356 . . 

(239) Church, C. E .• A borígenes of South A 1ne.rica, Londres. 1912 . 
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Foto 13 - Ex . n9 32 . 706 M.N. 

Tambor de carapaça de tartaruga: POVI ou TORI. 

Ind. Tlkuna, Rio Solimões . 

Instrumento cerimonial, figurando na Festa da Moça Nova . 
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bor é coberta com borracha resistente; o mesmo fazem c·om os dois 
lados da fossa. Nesta também há camadas de lascas de madeira, couro 
cru e resina de várias árvores. A fossa é fechada com areia grossa'. 
(Foto 11) · 

Percutem-no com uma maça cuja parte de contato, além de ser 
mais volumosa. àinda é coberta por camadas de corracha e couro. . . 

• 

b) Tambor de fenda 

É feito de uma tora de madeira de dimensões avanta jadas 
( 1 m42· x 1 m2'.3 ou lm30 x 1 m23) escavada por meio de pedras incan
descentes, obedecendo tamb.ém a · plano be~ distribuído. Ao longo do 
corpo do instru mento abrem a fenda sobre ª· qual incidem 3 ou 1 acer
turas circulares. Pelas proporções· a peça é supensa por meio de cipós 
resistentes em 1 tronco·s· fortes de maneira a mantê-lo alto do chão. 

Para acioná-lo são usadas duas maças feita s de bastões da mesma . . 
madeira do tambor, tendo numa extremidade um bloco ~~ resina envolto 
em trançado de fios. A parte do bastão destinada ao punfi.o é torneada, 
tal como nos chocalhos globu.lares da mesma região, isto é, a norte
amazônica. 

Spix e Martíus, tratando do tambor de fenda , deixaram uma inforr 
• l 

mação esclarecedora: «] á no dia seguint~ de nossa chegélda, vieram do 
mato diversos miranhas (Alto Japurá J chamados pelo toque dos tro,-
canos que se fizeram ressoai: na aldeia» . . ( 240 ) , · .. 

'f ambém escavados, mas em todo o .comprimento, ~apresentandG> 
fend a longitudinal e acerturas de formas caprichosas, há longos tam...
bores na mesma região, mas muito mais compridos e mais finos . . Esses 
são apoiados no solo de um só lado, utilizados aos pares, por isso . con1 .... 
preendidos como macho e fêmea. 

Tambores de fenda foram notados em várias ocasiões e em diversos 
lugares e apontados por vários pêsquisadores: por Max Schmidt e 
Barbosa Rodrigues entre Auéti e grupos do Uattpés, Xingu e Roraima; 
por von den Stein entre Bakati e Kamayu.rá; por Koch Grünberg entre 
J.'ukana, Tatiana, M akura,; por R. T . Preuss, en.tre Uitoto; por Hiriarte 
entre Oma,gua; ainda ?pix e Martius se referiram a tais instrumentos · 

. \ - . . 
4) T ambor: de carapaça • 

• t\ • I .. , 

•• J . 

. , 

• 

' 
É feito da carapaça da · tartaru ga, a qual pren~em . a um bastão de 

madeira. É o Póvi ou Tori, dos Tikuna, do Alto 
1 
Solimões, ~ ql;le; per.

cutem com outro bastão de madeira. (Foto 13) 
' j 1 

Spix e Martius deram notícias desse instrumento por terem-no visto 
em mãos de uma mulher tikuna. , · · · · 

É instrumento cerimonial, pois faz . parte da F esta dà MoÇa ·Nova: 
que é uma cerimÔnia de pubetclade : Em '1941, Curt Nimuendaju reco,.. 

• • ' J 

. . • • • ) u: •, 

(240) ob . cit., p. ·345. . . ' . . ~ ; . . .. ~ . J 

. -~-------
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lheu um tambor de carapaça, peça que ficou incorporada ao acervo 
do Museu N acional do Rio de Janeiro sob o número 32. 706 . 

Izikowitz não encontrou qualquer referência sobre o citado instru
mento fora da A.mérica do Sul. 

5) Tarnlior de cerâmica 

Entre os tambores de cerâmica pode-se contar o tambor d'água 
mencior..ado por Sanchez Labrador, que o encontrou entre os M bayá . 
O instrumento visto por Sanchez Labrador, consistia nu1n vaso de barro 
tendo a abertura fechada com couro. Na cerimônia em que figurou 
esta·va represen tado por vários exemplares e a cerimônia se prendia ao 
nascimento de um filho de cacique. Guido Boggiani, bem Inais tarde, 
encontrou entre os Guaikuru (grupo Mbayá) o tambor d'água mas já 
denunciando aculturação grosseira, pois o vaso de barro já fora substi
tuído por uma marmita fechada com pele. Faziam-no soar por meio 
de uma cabaça. 

U ma informação de Dobrizhoffer, ·que o mesmo Guido Boggiani 
reproduz in nota, na página 258 de· sua obra Os Caduveos, confirma a 
existência do tambor d' água feito de «vaso espesso coberto de pele de 
cervo» . O pín-pin descrito por Pelleschi e que figura no acompanha-
1nento do canto túnebre era (possivelmente na época em que foi visto) 
«um pilão escavado no tronco de árvore poi; meio de instrumento de ferro 
ou com fogo, contendo água no interior e coberto com pele» . Sobre esta 
pele batiam com uma cabaça cheia de grãos de milho ou caroços de al
garroba . 

A 0bservação de Pelleschi faz ver que o chocalho globular substituía 
a baqueta., com a diferença que o instrumento de ação também era sonoro. 

l zikowitz considera o tambor d 'água como um velho elemento de 
c7vilização, tal.vez representando um dos mais antigos tambores de pele. 

Dos Caripuna, locqlizados no médio M adeira ou médio Purús ( ba
cias do U açá e do Rio · Negro) há o tambor feito de vaso de cerâmica 
coberto com borracha . Os Pacaa-N ova, das cabeceiras do J uruena, 
Mato G rosso, possuen1, em uso, tamb·ém um tambor confeccionado com 
um vaso de cerâmica, em forma de pião, coberto c:;om cernambí (borracha 
de qualidade inferior) . A peça, trabalhada caprichosamente, tem apa
rência decorativa. Em geral há um tufo ·de penas pendente de uma 
espécie de suporte do instrumento, localizado num dos lados ( foto 14) . 

6) Tambor de pele. 

O instrumento dessa espécie é confeccionado com um cilindro de 
madeira leve ou mesmo pesada, curto ou afunilado, geralmente fechado 
de um só lado. 

A fixação dos materiais é feita por compressão, por meio de cipós 
ou mediante bastonetes . 

Fazem-no soar batendo com uma só baqueta. No entanto, por ex
ceção, o Borôro usa duas. Mas, por informação do jesuíta João Daniel, 

r 



Foto 14 - E x. nº 38.940 M .N. 

T ambor de barro cozido coberto de cernambl. 

Ind. Pacaa-N ova. 
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tem-se notícia de outra maneira de percutir o instrumento. Diz ele: 
«Só os mais velhos e os gravachões os tocam, o que fazem assentados 
com ambas as mãos em lugar de baquetas» ( 2_41 ) . Mais adiante reafir-
1na: «os velhos que de assento estão batucando com ambas as mãos» ( 242 ) . 

F echados de ambos os lados com pele de macaco ou. de veado foram 
vistos por Koch Grünberg e·m todos os grupos situados na faixa Roraima-
Orenoco. 

O s tambores fechados de ambos os lados e ainda tendo um tran
çado a maneira das caixas militares são os que já acusam aculturação 
acentuada. Sobre sua existência falam os documentos datados desde 
o século ·passa.do. Boggiani, ao se referir ao tamborzinho kadiweu, 
ponderou que em outros tempos deveria ter pertencido a qualquer regi-
mento brasileiro. 

Mas não para aí a deturpação do instrumento, pois até ·o tazem de 
lata de querozene, tal como o etnólogo Darcy Ribeiro viu e recolheu dos 
Kadiweu, em 1948 . M as, apesar de terem chegado a esse ponto, alguma 
coisa ainda os prendia à velha cultura e isso se manifestava na maneira 
de percutir a peça: com uma só baqueta. A ssim também fazem Tikuna, 
Urubus, como outrora os Tupinambá, observados por Gabriel Soares de 

. Souza no século XVI: «um tange um tambor em que não dobram as 
pancadas» ( 243 ) . 

Se a maioria dos tambores de p.ele apresenta a "fixação por meio de 
compressão, na tribo T embé, do rio Capim, essa mesma fixação é feita 
com tornos a travessando a pele (foto 15) . E sta técnica é semelhante 
à usada por tribos africanas, o que. parece indicar influência negra em 
meio indígena. Porque a influência existe. No entanto a p resença 
do elemento estranho parece indicar mais interinfluência, pois se do negro 
o índio assimilou (entre outras?) a confecção do tambor de pele, do índio 
as comunidades negras localizadas na área indígena adotaram todo um 
sistema de vida, como observou o etnólogo Darcy Ribeiro, em 1949. 
Izikowitz, considerando o instrumento dess~ tipo, opinou que, embora 
acusando semelhança acentuada com o tambor africano, não seria im
possível que fossem peças originais, · representando um derivado ou um 
tipo de substituição do tambor ct 'água, nas regiões em que este não existia . 
Nias, no caso, não se trata apenas da forma do tambor mas da maneira 
de prender o couro. 

Incon testavelmente o tipo mais difundido hoje em dia é o de pele 
ou de couro, fechado de um ou de ambos os lados, pequeno, acionado 
por baqueta - uma ou duas - não apresentando nem originalidade, nem 
bom gosto. 

Se certos tambores continuam como instrumento de comunicação, 
como os de fenda , os demais ficaram · ligados aos cultos, como o de cara ... 
paça de tartaruga do T ikuna, o de cernambí dos Pacaa-Nova; até mesmo 

(241) Ob. cit ., p. 359. 

(242) Oh. cit . , p. 360. 

(243) Soares de Souza, G. , Tratado . . . . Tip. J. I. Silva, ~ia, 1879, p. 294 . 
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Foto 15 - E x. 15 .221 M.N. 

Tambor dos índios Tembé (Dimensão exata.: 18crn x 51 cm de diâmetro) 
Rio Capim, Estado . do Pará. Março/1918 , . I . 
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o tipo aculturado, de confecção inferior, recolhido por Darcy Ribeiro. 
servia à música tradicional. Nesse caso, o tambor em geral tem a mesma 
função do chocalho globular: acompanhar o canto, marcar a cadência 
das danças. · 

A área em que são encontrados os tambores de todos os tipos é tão 
. extensa quanto à do chocalho globular: do Chaco ao · norte amazôniço. 

7) Bastão de ritmo 

O bastão de ritmo já aparece nos primeiros documentos sobre o índio 
brasileiro. Staden o notou nuina cerimônia fúnebre e numa das estampas 
que ilustra a obra de Lery, Histoire d'un voyage, pode..-se ver vá_rios 
indivíduos . empunhando bastões. 

Gabriel Soares · de Souza, ao tratar do índio Tupinaê, informou: 
«Costumam estes índios nos seus cantares tangerem com um canudo de 
uma cana de seis · a sete palmas de comprimento, tão grosso que cabe um 
braço por grosso que seja por dentro dele e quando tangem v~o tocando 
com o fundo do canudo no chão e tôa como os seus tambor~s» ( 244 ) • 

ç 

Bastões de ritmo foram assinalados, no século passado, por Spix e 
Marti us (índios J uri) , Barbosa Rodrigues (índios I purocotó) . 

Em Memória enviada ao Instituto Histórico e Geográfico do. Rio de 
Janeiro, o p.adre Claro Monteiro do Amàral, em 1900, deu . notícia sobre 
esse instrumento encontrado nas tribos Guaraní, K ayowá e Botocudbs, 
do Vale do Paranapanema. · 

. As pesquisas de Curt Nimuendaju, Koch Gr.ünberg, Manizer, Col..
bacchini, já neste século, notaram o instrumento respectivan1ente entre 
Apapokuva..-Guaraní, grupos do território do Roraima e d·o Rio Negro, 
Guarani, Kaingang e Borôro. 

O bastão de ritmo chegou até o presente co.m as mesmas caracte ... 
rísticas notadas pelos velhos observadores: feito de bambu ou de ma ... 
deira. Os de bambu, em geral, são de aparência tosca, como o do 
Uapitxâna, algumas vezes tendo em seu interior material que lhe dá mais 

· outro efeito sonoro. O Makuxi coloca chocalhos em fieira feitos de auaí 
· em volta do bastão. 

Nos grupos do Rio Negro são .feitos de einbaúba ( Cecropia palmata. 
Willd.) e decorac:los com desenhos pintados ou pirogravados, em figu ... 
ras zoo ou antropomorfas e ainda 'formas geométricas. 

Os bastões tikunas - o Dopa - são de madeira leve ou mes1no de 
lei e sempre apresentando figuras de animais ou humanas esculpidas, . 
assim como formas simbólicas (foto 16) . Também de madeira são os 
bastões dos Mawê do rio Tapajó (Pará) e do~ Miranha, do Alto· Juruá 
( Amazonas) . · -

É claro que a ornamentação, 
função específica do instrumento. 

(244) Ob. cit. P ~ 409. 

• 

de qualquer natureza, está indicando 
Se o bastão no complexo musical é 

' 

• 

• 
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Foto 16 

Do.pa 
kuna, rio 
Festas da 
muendaju 

• 

Ex. 33.394 M.N. 

bastão cerimonial, 
So!imões. Peça 
Moça Nova. 

índios 
utilizada 

(Col . 
1942) 

Ti-
nas 
Ni-
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in~trumento rítmico como os chocalhos, os tambores, por outro lado porta ... 
se como objeto de culto, como insígnia de mando e importância, por isso 
não figurando, como outros, fora dessas ocasiões. 

Por tudo o que se sabe a respeito, o bastão talvez seja o instrumento. 
que goza de maiores prerrogativas, apesar das restrições existentes em 
certas tribos. 

Curt Nimuéndaju observou que entre os Apapokuva o corte dobas ... 
tão deveria ser feito em ocasião determinada. 

Em geral o instrumento figura, juntamente com o tambor; os cho ... 
calhos, a flauta, nas cerimônias festivas e fúnebres. E, confirmando sua 
qualidade de instrumento cerimonial, guardam ... no lila cabana do xamã. 

Mas, embora desfrute de privilégios, o próprio Apap9kl1;va o con-
sidera de uso exclusivo da mulher,· o que talvez corresponda a certa . in-
ferioridade na categoria dos instrumentos de poder sobrenatural. E 
poderia ser manejado apenas por mulheres, sem que ·isso trouxesse qual-
quer aspecto de inferioridade, se não vissem como ridículo o seu uso por 
parte dos homens. Este ângulo ainda não foi devidamente estudado, 
de maneira a elucidar as curiosidades que parecem envolver o instrumen-
to, seu manejo e sua finalidade. 

Rodrigues Barbosa viu o Toré ... maracá, dos Apiacá, do rio Tapajós, 
utilizado tanto corno bastão, como trombeta. 

Área de ação: Metraux dá sua origem no meio tupi, visto só ter 
sido assinalado em tribos dessa família linguística ou em outras mas em 
conta to com aqu_elas. Mas as pesquisas não prosseguiram e daí nada 
n1ais pode--se adiantar. 

* * * 

SOPRO 
• 

No instrumento de sopro está indiscutivelmente o lado mais interes-
sante da organologia indígena, visto aí se encontrar maior soma de dados 
importantes. 

Feitos simplesmente de folhas retorcidas, de troncos, de bambu, de 
ossos, de cerâmica, de cabaça, de chifre, de carapaça, apresentando ... se 
como pios, apitos, buzinas, trombetas e flautas de várias dimensões e 
ainda em modificações . que estão indicando os caminhos naturais do de ... 
senvolvimento em alguns tipos. · . . 

• 
Embora em cert9s casos, . como nos pios; haja sentido estritamente 

prático, não será possível deixá ... los sem referência, pois, mesmo que não 
representem manifestações de cunho musicat podem dar ensejo, aliás 
co~o já foi verificado, ao aparecimen.tó de tipo_ mais ·desenvolvido, por-
tanto de maiores possibilidades. 

Utilizando o material existente em sua volta, o indígena ep.contra 
vários caminhos para fazer do som musical um elemento a seu dispor 
em toda e qualquer eventualidade. 
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Ainda não se dispõe de documentação suficiente para um estudo 
sério sobre a música ·obtida com os instrumentos originais, de maneira 
a precisar os · terrenos prático e estritamente musical procurado pelo 
índio. Aliás todo o conteúdo das manifestaçõe~ de ordem primária se 
localiza. em ponto difícil de se determinar as intenções . motivadoras e 
isso porque são demasiados çcanhados os campos de observação. Afir.
mar.-se como e quando a música do índio transpôs ou transpõe a linha 
do essencialmente prático, do neces~ariamente útil, é decisão muito arris.
cada sob todos os aspectos, visto desconhecerem.-.se as razões que os 
orientam. Sempre que se depara com a qualificação dessas manifesta .. 
ções é quase certo o encontro de interpretações dos observaoores e não 
conhecimento da matéria em si mesma . 

• 
A utilização do som musical, cantado ou tocado, tem implicações que 

ainda escapam à compreensão d9 civilizado, nem sempre suficientemente 
n1odesto e esclarecido para o confessar. É possível documentar, gra.
fando ou gravando,. analisar a formação, o desenvolvimento do desenho, 
mas ainda muito cedo para apontar o nível exato atingido. 

Mas, a verdade, é que o índio utiliza, e de maneira inteligente, o 
som musical, valendo-se para isso da voz e dos instrumentos. 

Procurando identificar os instrumentos através das informações, uma 
dificuldade surge imediatamente: a confusão estabelecida pelos cronistas 
e pesquisadores quanto à qualificação das categorias e dos tipos. Gaitas 
são as flautas e como flautas foram classificados todos os instrumentos 
de tubo alongado ou outro que desse som por meio do sopro. Também 
um mesmo instrumento foi e ainda é apontado co1n mais de uma . classi.
ficação . 

E possível enquadrar os instrumentos de sopro em ordens, levando 
em conta a forma de utilização. Mas, embora seja viável, isso levaria 
à consideração sobre o que o índio compreende como prático e musical. 
E sobre esse ponto não há pesquisa que possa orientar seguramente o 
raciocínio e as conclusões. Sabe-se, por exemplo, que o índio uso tais 
ou quais instrumentos para determin,adas ocasiões, dando assim a im.
pressão de coisas bem distribuídas, mas logo vêm-se os mesmos tipos 
de instrumentos aproveitados com função absolutamente diversa·. 

1 ) Apitos ou assobios 

São representados em objetos pequenos feitos com material perecível 
ou durável·: folhas, bambu, madeira, chifre, osso, frutos. 

a) de folhas • 

Fritz Krause recolheu apitos de fqlhas de palmeira usado pelo Karajá, 
em 1908·. São instrumentos imp~ovisados ·e naturalmente de duração 

, . 
precar1a. 

• 
b) de bambu 

F.oi men-cionado p_or Koch Grünberg e visto nos grupos situados· no· 
Território da Roraima . 

, 
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Um exemplar existente no Museu Nacional do · Rio de Janeiro 
(ex. n9 26. 928), procedente dos índios Canelas, se apresenta como apito 
duplo. 

• 

e ) de madeira 

Foràm recolhidos por Curt Nimuendaju, em 1935, no grupo ·caneld 
(Ramkokamekra), do Maranhão; por Roberto Mata, ~m 1962, dos. Api ... 
najé, de Goiás; Cesar Melatti, em 1963, dos Krahô, de Goiãs, todos de 
grupos Timbira, vivendo em territórios vizinhos. Os apitos dos Apinajé 
são de madeira de cajazeira. · , 

Como técnica de execução comum nota--se o costume de introduzir 
um dedo ·na cavidade do instrume.nto de maneira a m·odificar ' a altura 
de som. Todos possuem embocadura lateral . 

d) de frutos · 

Apinajé e Xerçnte possuem apitos de Lagenaria feitos naturalmente 
de pontas de cabacinha . A técnica de execução é igual -à ·usada nos 
instrumentos de m~d·eira. 

· O Tikuna tem o T aikiri feito do fruto de janari o qual é preso a um 
tubinho de madeira . Todçi a peça é envolvida em liber, ·tomando a 
forma de ·cachimbo. É instrumento da F esta da Moca Nova. 

~ 

. 
e ) · de osso 

Utilizando apenas o osso já há notícia desde a Colônia. 

Em geral são retos, alguns de aspecto bem interessante. 

• 

M. Moretzshon de Andrade encontrou entre M axakalí o apito de 
canela de urubu, . exemplar existente no Museu Nacional do Rio de Ja ... 
neiro sob o número 37. 512. · 

Em 1963, o etnólogo Terence Turner trouxe do grupo K ayapó, 
Gorotire, um apito de asa de gavião ·(rádio) . Neste instrumento há um 
belo trabalho urJido com taquarinha envolvendo toda a peça, que na 
abertura de saída de som é circundada de penas . 

Esse , tipo de apit_ó dos Goro tire é usado não só na· comunicação 
comum, como nas danças e sempre pelas pessoas que o conf eccionaram 
e por isso têm direito a utilizá-lo, podendo ainda deixá-lo como herança . . , 

Dando maior rendimento ao apito há a técnica de· conjugá ... lo a um 
côco: · Assim apresentam-se o . exemplar nº 1. 095, do Museu. Nacional 
d.o Rio de Janeiro, procedente dq Território do Rio Braf!CC?, do _qual não 
foi registrado nem data de entrada, nem tribo· ou grupo, e o O amai dos 
índios Tikuna, do Alto Solimões, recolhido em 1962 pelo Prof. Robérto 
Cardoso de Oliveira. T õda a peça é coberta de cera e-·sobre está es~en
de-se tecido de liber tinto de preto e }?rànco . 

• 
' 

• 
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f) de chifre 

Esse tipo de apito é feito com a ponta do chifre. Othon Leonardos 
recolheu alguns exempla,res, em 1938, em grupos timbiras, Krikati e Krahô, · 
e Curt Nimuendaju dos Apinajé, do Araguaia, em 1932. 

São de embocadura lateral e para "lhe aumentar as possibilidades 
também introduzem um dedo na cavidade do instrumento, ao '50prá-lo. 

2) Pio ou chamariz 

Embora dando sons musicais. algumas vezes de timbres bem agra
dáveis, sua função é fundamentalmente prática, pois deve ser utilizado 
na caça. São feitos de bambu, madE;ira, frutos. Se os de bambu e 
alguns de madeira apresentam~se na · forma de uma flautinha apenas 
provida de embocadura e saída de som, nos de frutos, naturalmente de 
formas variadas, há mais de duas aberturas, além da embocadura. 

Os pios de cabacinha dos Apinajé e Tapirapé são providos de 4 
orifícios, podendo assim dar ensejo a uma idéia musical. 

a) de frutos 

Rodrigues Barbosa ( 1885 /86) constatou que o K rixaná possuía a pi-
tos de Tucumã..-açú . ( Astrocaryum princip. ) . Os Botocudos têm pios 
de noz de palmeira .. 

Chamando de apito de cabacinha, Fritz Krause os .notou entre os 
[(arajá, em .1908, e Curt Nimuendaju no grupo Xer.ente, em 1938. Tam .. 
bém de cabacinha são os pios dos Apinajé, Tapirapé, Krahô, de Goiás: 
Xavante, de Mato G_rosso; /ahuaperi, lpurinã, do Amazonas; T embé, do 
Maranhão. 

Geralmente os pios de cabacinha são peças decorativas devido aos 
desenhos pirogravados e às penas. Nessa decoração evidencia-se o sen .. 
tido ·religioso do instrumento. · 

b) de madeira 

Procedem de Kadiweu, Xamacôco. São de aparência tosca, perfu .. 
rados de maneira completamente diferente ·dos de frutos; já os dos Kayowá 
são bem feitos (foto 17) . 

e) de caracol 

Aproveitando ·a carapaça do caracol, Borôro, de Mato Grosso, Bo ... 
tocados, do Espírito Santo, Krahô, de Goiás, confeccionam seu~ pios . 

d) de osso 

Koch Grünberg encontrou os pios feitos de crânio de pequenos ani- ' 
mais em uso na tribo Tukano. Em 1885/86, já Rodrigues Barbosa no-
tara os pios de femur de coatí dos Krixaná, e de crânio de veado dos 
Ap:acá, do rio Tapajós. 

• 



\ 

. ' 

. . 
' '·· ~ :. ; . 

' " • ? ··~ ' 
•• • f' '···'·: . .;A.;: 

. . 
, 

. . .. 

" 

' . .. 

-

., . 
" . 

" • 

... ~ 
'• · -~ . 

' 

, 

• ·-___ ..... .._. ___ ...__ 

231 -

.. 

• ' < { 

. ·' ~·~;'.:f'~-~~~1--.. '. 
~ .. ·} 

.. 

'1 
1 

1 -

• 

Foto 17 - Pios: 

1) Paicame - feito de caroço de 
umarí. Lapa do Bom Jesus, 1941. 

rio 
Pio usado p/índios lpurinã, 
Purus, Amazonas (de fruto). 

3) Pio de fruto, rec. Amazo .. 
indi .. 

no 
outra nas, sem 

cação . 

4) Tipo 
diweu e 

qualquer 

de pio comum a Ka .. 
Xamacoco madeira. 

5) Mimbi 
índio Kayowá, 
1943. 

pio de madeira, 
Mato Grosso, rec. 

I 
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O Parintintin utiliza o crânio de agutí na confecção de tais instru-
mentos. 

e) de cerâmica 

Entre os Apiacá, do rio Tapajós também foi visto por Barbosa Ro-
drigues o pio de caça feito de barro cozido. 

Se os pios desempenham funções práticas, também podem ser usados 
em ocasiões sérias ou ainda transformado? em brinquedos. 

3 ) Buzinas e trombetas 

No meio indígena pode--se vê--las como originais - de bambu, ma..
deira, osso, concha, cauda de tatu - e como produto de aculturação -·-
cabaça e chifre. · 

Sua função, em princípio, está ligada ao lado· prático, pois desde 
a Descoberta tem--se notícias a esse respeito. Foi Vaz de Caminha o 
primeiro a se referir a instrumento desse tipo quando mencionou, na 
famosa iearta, aquele «corno ou buzina». Apenas não disse ou não 
se · preocupou em saber exatamente do que se tratava. 

Em Ferdinand Denis há várias notas sobre buzina, até com indi..
cação dos termos usados nas tribos. Mas o autor também não soube 
dizer do que eram feitas .. 

Na verdade, a maioria dos observadores se restringiu a falar no 
instrumento e só. E é difícil aceitarem--se as infor.mações, quando 
verifica--se o desconhecimento total sobre o .que seriam os próprios 
instrumentos. 

a) buzin·a de concha . 

Uma das primeiras informações sobre a utilização da concha como 
instrumento de comunicação encontra..-se numa carta do padre Leonardo 
Nunes, datada de 1550, no qual descreve um ~ncidente entre missionários 
e nativos, momento em que pôde no.tar que «tangiam buzinas» . 

Na obra. de André Thevet, Les Français en Amerique pendant 
la d euxieme moitié de XVI e. siecle, há uma estampa mostrando um 

. índio soprando uma buzina de concha. 

Um pouco mais tarde, Gabriel Soares de Souza foi encontrar o 
tapuçu dos Tupina1nbá, que também era uma buzina de concha~ 

Feito com o mesmo material era o oatapu, servindo à comunicação, 
como informou: «a estes busios furam os índios pelo pé por tangerem 
com · elle e não há barco que não tenha um, nem casa . de índio onde 
não haja 3 .e 4, co.m que tangem, as quais soam . muito mais que 
as businas». ( 245 ) 

Ainda uma vez pode--se notar a indecisão em classificar: buzinas 
de búzio que soavam mais que as buzinas! E estas de que seriam feitas? 

----
(245) Soares oe Souza, G :, Tratado ... T ip. J. I . Silva, Rio, 1879, p. 351. 

/ . 
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O mesmo autor também fez referência à buzina usada. em guerra 
pelos Tupinaê e na cerimônia do sacrifício do prisioneiro . 

F erdinand Denis assinalou a buzina de concha: membi,...guaçu . 

b) buzina de cauda de tatu. 

Em Une fête bresilienne celebrée a Rouen, Ferdinand Denis 
menciona a Janu·bia como trompa de guerra, feita ·de cauda de tatu 
canastra ( Dasypus Maximus, Couvier), encontrada em uso entre os 
Tupinambá, por volta de 1550. A essa referência veio se juntar o 
achado do Príncipe de Wied Neuwid, em 1886, da buzina feita ·com 
o mesmo material, encontrada entre ·os J3otocudos do Rio Doce (Espírito 
Santo), a qual, segundo informou, servia «para <:OI].clamar a população 
da floresta», isto é, para o «chamado gritado'>>. Esta impressão coincide 
com a indicação do Catálogo do Museu de Copenhagen - Calting 
tube (porta voz), que acompanha o exemplar reprodu.zido por Izikowitz 
em sua obra Musical and othe.r s.OU11;d l nstru.ments . . . (pág. 219, fig. 98) . 

A peça vista pelo Príncipe de Wied Neuwied, assim como a 
existente no Museu de Copenhagen, mostram o .aproveitamento simples 
da cauda de tatu . · Um exemplar ·do acervo do Museu Nacional do 
Rio de J~neiro (ex. nº 3. 362) parece apontar outro aproveitamento, 
pois há resíduos de cera em quase toda a peça, especialmente . numa 
extremidade, parecendo que .. neste ponto h~uve alguma cois·a mais. 

Até certa época ficou,...se na dúvida se o instrumento já caíra em 
des4so, substituído inevitavelmente pelo chifre de boi, reforçando assim 
uma observação de Oliveira Pinto, o comentador da obra do Príncipe 
de Wied ou se continuava em uso na época em que deu entrada no 
Museu Nacional do Rio. de Janeiro. 

Manizer, que esteve entre os Botocudos, .entre Í914 e · 15, não 
fez qualquer alusão ao referido instrumento: talvez não o tenha visto. 
No entanto, em 1943, Harald Schultz o encontrou no grupo Umutina 
e, em 1963, Terence 1,urner deparou com sua prese.Q.ça e · prática entre 
os Gorotire, recolhendo o exemplar que ficou incorporado ·ao acervo 
do Museu Nacional do Rio de Janeiro sob o número 38 . 304. . . . 

Não se conhece a aparência que lhe tenha dado o Umutina, 
mas o recolhido por T eren.ce Turner con~ta da cauda de tatu embutida 
numa cânula de bambu, tal como deveria ser o que antes entrara naquele 
estabelecimento . 

. . . 
Da narrativa de Harald Shultz conclui,...se que par.a o Umutina 

era instrumento de exorcismo, parecendo ter a mesma finalidade entre 
os Gorotire de agora em razão das penas que decoram a peça. Isto 
prova quanto é variável a aplicação dos instrumentos de tribo p·ara tribo. 

O encontro da buzina de cauda de tatu em grupos étnicos dife,... 
rentes e em épocas distantes ( Tupinambá, do Rio de Janeiro, no 
século XVI; Botocudos, do E spírito Santo, no século· XIX; Gorotire 
de Mato Grosso, no século XX) faz pensar q~e aquele «corno ou 

• 
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Foto 18 Ex. 38.301 M.N. 

Apieti-amú: . trombeta de cauda 
Goro tire 

Rio 
de tatu canastra . fnd. 
(Kayapó setentrional) 
Fresco, Estado do Pará 
p/Terence Turner, em 1963. 

rec . 

• 
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Foto 19 - Ex. n\) 525 M.N. 

Buslna de cerâmica de conformação zoomorf a 

Não h! indicação de tribo - Rio Uaupés 



l 
1 

Foto 20 - Ex nº 21 . 635 M.N. 

Bu.sina de madeira apresentando desenhos incisos caractertsticQs da região 
do Uaupes 

Não há indicação de tribo (Col - JaramUlo Taylor ) 

• 
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buzina» mencionado por Pero Vaz de Caminha, em 1500, bem poderia 
ser a cauda de tatu transformada em instrumento de comunicação. 

e ) buzina de bambu. 

A buzina de bambu foi vista por Barbosa Rodrigues em trfbos 
do U aupés . 

Desse material são as buzinas dos . Munduruku, do rio Cu·ruru, 
no P·ará, dos G av·iões, do Município de Marabá, ainda no Pará, dos 
Guajajara, do rio Pindaré, dos Tikuna, do Alto Solimões. Nesta tribo 
o instrumento é sexuado e utilizado na Festa da Moça· Nova, na 
ocasião em que arrancam os cabelos dos meninos pequenos ligados e 
um dos clãs, do Aí (onça) . J;: o conirê, que usam aos pares por 
indivíduos de ambos os sexos . 

d ) buzina de cabaça . • 

São de Lagenaria e se encontram nas tribos do Alto Amazonas, 
entre os X erente, onde a usam· para amedrontar as mulheres, e ainda 
entre os Krahô. 

e ) buzina· de cerâmica . 

Existem em tribos da região do Uaupés e entre lpurinã, api;esentando 
conformação z9omorfa (peixe) ou desenhos incisos característicos da 
região (a grega) (Foto ) 9) . Os exemplares do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro dão sons médios . 

Utilizando o mesmo material ainda há a mencionar as buzinas dos 
K aingangi. de aspecto rústico, e as dos K arajá: estas de m.uito melhor 
aparência. As do Kaingang dão sons grayes e médios. 

Enquanto 'os instrumentos do Uaupés . são de embocadura comum, 
as dos ]( aingang de embocadura later·al. Diz Barbosa Rodrigues que 
as buzinas no Uaupés serviam à comunicação e também · para «chamar 
o vento que enfuna as velas no mar». ( 24 6 ) 

f) buzina de madeira . 
• 

Como tipo de inegável interesse, pela beleza do contorno e da 
decoração, deve .. se. apontar o exemplar n<? 21. 635, do Museu Nacional 
cujos desenhos marcam~lhe imediatamente a procedência - região 
amazônica (Foto 20) . · 

O Kaingang, de S. Paulo, fabricava em 1941 buzinas com o 
segmento do tronco oco de embaúba. 

De procedência Kayapó ( Gorotire) há um exemplar recolhido 
em 1963 por T erence Turner . 

Na qualidade de peças resultantes de aculturação estão as buzinas 
de chifre de boi e de carneiro. As de chifre de boi existem por toda 

( 216} Barbosa Rodrigues, J., O ·canto e a dança silvícola itt· «Rev. Bra .. 
sileira», ano III, T. 188, p . 53. 

• 
• 
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parte e d·everiam ter chegado até os índios logo depois da colonização. 
No meio indígena, senão substituiu de todo o material primitivo, original, 
em muitos grupos é usada simultaneamente coni as demais, mas somente 
como instrumento de comunicação. 

g) buzinas de chifre de boi e de carneiro . 

Spix e Martius, no século XIX, acusaram a presença do instru ... 
mento e, pela maneira por que se expressaram, parece que já estava 
integrado nos costumes da tribo: · «Ao anoitecer ouvimos vindo da 
floresta o som da enfadonha busina de chifre». ( 24 7 ) 

Mas seria realmente ou apenas o som tenha dado a impressão? 
. . . . 

Guido Boggiani ( 1892) fez referência às trompas de cornos do 
Mbayá usadas em guérra. Mas Fritz Krause as viu, em 1908, na 
tribo Ka,rajá como utensílio .indispensável nas viagens de canoa a fim 
de anunciar chegadas. O mesmo observou Harald Schultz com o 
U mutina de 1943. 

Froes Abreu também notou seu uso entre os Canelas. 

Pequena buzina de chifre de carneiro foi recolhida por von Ihering, 
dos Botocudos, do Rio Doce. · 

Por estas observações esparsas pode ... se notar que também ao 
objeto incorporado o índio dá função determinada. Se o Mbayá o 
aproveit·a em suas lutas, nem por isso deixou de lhe reservar a mesma 
função de instrumento de comunicação. 

4) Trombetas 

Devem ser compreendidas como trombetas O$ instrumentos de 
maiores proporções, de forma alongada, feitos de tronco de palmeira, de 
trançado, de madeira, de bambu. É certo que diante da '.conformação 
de alguns tipos etJ.contra ... s~ dificuldade em classificá .. los, recorrendo .. se 
então à aproximação. 

Também com as trombetas é possível distinguir o tipo original 
do aculturado. Como or:iginais estão os _belos. exemplares feitos de 
caules de palmeira, os de madeira e os de trançado. 

a"} de palmeira. • 
• 

. 
São feita·s do caule, do qual tomam à parte mais larga para a 

saída de som. Algumas têm embocadu·ra lateral e apresentam orna ... 
mentação de pena·s. Em vários pontos da peça há fitas de lianas 
fortes envolvendo ... a. Assim são as trombetas de tronco de palmeira 
procedentes do ~stado do Pará (ex. n9 7 .. 675 M. N.) . Barbosa Rodri ... 
gues, nq século passado, encontrou a trombeta de tronco de jataí, 
de 6cm a 1 m de comp.rimento, entre os' índios Pariqui, do rio Jatapu. 

(247) Ob. cit. p . 372 . 

• 

• 

' 
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Foto 21 - Ex . nº 32 .918 M.N. 

Trombeta : ICA. i~trumento cerimonial 

lnd . Borôro - M ato Grosso 

• 
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De paxiítba, medindo até 2m são as trombetas dos Munduruku, 
utilizadas e.m festas religiosàs. 

Izikowitz estampou um exemplar: pertencente ao Museu Nacional 
de Copenhagen de uma velh·a coleção recolhida no século XVII . 

b) de madeira. 

Os instrumentos confeccionadós com madeira são feitos de duas 
faces unidas por meio de cera e· ligamentos de embira e fios de algodão. 

As trombetas de madeira. do acervo do Museu Nacional do Rio 
de Janeiro são de vários tamanhos, parecendo constituírem-se em 
família. Procedem de território amazonense : 

As faces do instrumento são escavadas como se notam nas trom
betas dos Xipaya, do médio Xingu, no Boré, do Alto Amazonas, no 
lca, do Borôro. Este é instrumento cerimonial, além de ser considerado 
insígnia do Bakororo, um dos ·heróis Orarimogo~ogµ.e, figurando nas 

. danças fúnebres (Foto 21) . 

e) de bambu. 

O X e.rente possui a trombeta de bambu denominada Cupauã e 
a usa aos pares, nas festas. 

Fritz Krause encontrou o instrumento feito com · o mesmo material 
na tribo Karajá, ein 1908, servindo à sinalização. Ainda com esta 
mesma finalidade tem-na o Xe.rente para o chamado à «casa dos 
homens» . 

A hezô-hezô do Paresi também é uma .trombeta de bambu, que 
usam nas cerimônias . religiosas. 

Dessa espécie destacam-se as do Munduruku (Foto 22), formando 
família, e indicadas como «trombetas de ·guerra». 

Em ' 1963~ Terence Turner verificou "que um tipo ·de trombeta de 
bambu, que em tempos servia ao Gorotire para o chamado, nos dias 
atuais é utilizada pelos homens da classe e idade M enoronure M ekrare, 
funcionando como distintivo. 

d) de · casca . 

São feitas de entrecasca de vegetal, enroladas em aspirai e su~ten
tadas por varas longas: Podem ser em número de uma só, mas também 
reunidas em duas e três. Pela disposição da parte reservada ao sopro 
só um indivíduo poderá fazê-la soar, mas há .referência de trombetas 
desse tipo sopradas simultaneamente por 3 pessoas. 

O instrumento tem ligação com certos cultos, tanto que as mulheres 
não o podem ver . 

• 
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• 

Foto 22 - Trombetas de guerra ·dos índios Munduruku confer.:ionadas com bambu 

:(acervo do M. N.) 



• 
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A trombeta de casca dos Tikuna, 1chamada J3u--bu, é utilizada em 
cerimônias religiosas e representada em sua formação tríplice. Pertence 
à cultura do lierói Dyoi e só a fazem soar à noite · (Foto 23) . Con-
f irmando sua função religiosa nota--se sua utilização nas cerimôriias 
de ]urupari. 

1 

Esse tipo de trombeta tem sua área de expansão na região norte,.. 
amazônica, envolvendo Uaupés, Roraima, Alto Solimões. 

• 

. e) de trançado. 

· Como tipo representativo dess.a espécie aponta--se o Surubi, já 
mencionado por Spix e Martius, no século XIX, e constituído por 
uma ar.mação feita de trançado de taquara, endurecida com resina, 
na qual é introduzida longa cânula de paxiúba, onde se localiza real-
mente a parte reservada à produção do som . A armação do trançado, 
fechada em seus interstícios pela resina, funciona como caixa de res--

~ 

sonância. A peça é decorada com desenhos pintados (Foto 24) . 

O Surubi acomp~nha as flautas de ]apurutu e tem representação 
religiosa. 

f) de cabaça . 

Utilizando as cabaças de maiores proporções, o índio as transforma 
em trombetas por isso tomando formas caprichosas . São de embocadura 
lateral. 

Em 1908, F. Krause viu trombetas karajás confeccionadas com esse 
material. X erente também possui trombetas de ca baça . Mas, reunindo 
3 ou mais pequenas cabaças, o Borôro faz o Pana, instrumento, por-
tanto, poliglobular como o classificou l zikowitz. As cabaças são unidas 
por meio de cera ( berago) . É objeto c~rimonial, usado pelo oficiante 
em funerais, como distintivo de um clã, o Akario bokodori, e ainda 
representa o herói I tubore . 

g) de flores de coqueiro. 

Como espécie raramente encontrada, e registrada pelo Padre 
Teschauer, usada na comunicação, são as tromb~tas feitas da bainha 
resistente das flores do coqueiro do Kaingang de Palmas, Paraná. 

INTRUMENTOS COM •8AIXA DE RESSONANCIA 

Alguns instrumentos indígenas contam com verdadeiras caixas de 
ressonância, resultante da adaptação de materiais diferentes ou da 
mesma qualidade que, pela confor~ação, podem ampliar o som emitido: 
bambu e bambu, bambu e cabaça, bambu e chifre, bambu e concha, · 
bambu e cauda de tatu, bambu e crânio humano, madeira e madeira, 
cabaça e cabaça, etc. 

• 
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Foto 23 - Ex . nQ- 8.186 M.N. • 
.; 

.. - ·su-bu Trombeta c_erimonial ~ . -
' Ind. Tikuna - rio Solimões. ' . -~ - -:.-· J 
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Se o aproveitamento do chifre e da cabaça resulta de aculturação, 
o mesmo n.ão se poderá dizer em relação à madeira, à cauda de tatu, 
à concha, ao crânio humano, ,à junção de tubos de madeira. 

' O fato concreto é que da experiência surgiu a transformação do 
instrumento de pequeno porte, de meno'res- possibilidades sonoras em 
outro de .maiores recursos. 

Não importa que qualquer um desses tipos não disponha ·de . 
condições capazes de levá-lo, por si mesmo, a categoria de instrumento 
realmente musical, isto é, que dê oportunidade à criação de linhas 
IJ).elódicas mais desenvolvidas. O que existe de interessante no caso é 
o encontro dos meios de ressonância, certamente refletindo obs~rvações 
dos fenômenos naturais e de sua aplicação direta. As sugestões sempre 
estlveram ao alcance do índio, tanto na natureza •como em seu pr,óprio 
corpo: furnas, grotas, cavidade bucàl. O achado do chocalho globular, 
talvez tenha-lhe sido oferecido pela própria n?ttureza, ao desprender 
as sementes maduras no interior do fruto, tornando-o sonoro; a flexibi .... 
lidade da voz abriu-lhe campo a outr·as experiências . 

• 
Com o indígena brasileiro já se passa alguma coisa ,mais séria 

a esse respeito, pois com a reunião de uma ocarina (peça provida de 
orifícios e por isso dando oportunidade a desenhos musicais) com 
um tubo de bambu surge naturalmente um novo tipo de instrumento 
de sopro. · Pelo fato do instrumento com -as citadas características ter 
dado entrada no Museu Nacional do Rio de Janeiro em época recente 
e ainda outros exemplares ultimamente colet·ados se apresentarem como 
tipos conjugados, faz pensar que são~ achados · de agora, imitações do 
que já puderam observar. Mas já no século XVI, u.ma gravura estam .... 
pada por Jean Lery (H istoir:e d' un vo_yage . .. ) · mostra um índio 
soprando uma trombeta longa constituída por unia concha presa a um 
bambu ou uma vara de madeira. Também em Gabriel Soares de 
Souza lê-se: «Na mesma guerra usam .de trombetas que fazem ·de uns 
búzios furados ou da canna de perna das alimarias que n1atam, a qual 
engastam em um pao». _( 248) 

.Pelas observações dos ' ieronis.tas quinhentistas, verifica-se ·que há 
muito o índio conhece o- valor de uma cavidade como reservatório 
de· ar, capaz de ampliar sons. Aliás seus tambores de ·madeira, originais~ 
são peças escavadas, portanto, nas quais já procurou dar amplitude 
ao som. ' 

As trombetas feitas de tu.bos de bambu presbs a chifres ou ~ 
cabaças não são m·ais que reproduções, com outros materiais, do 
instrumento confecionado com concha ou com cauda de tatu. Portanto 
as únicas peças que denunciam a aproximação com outra ou outras 
culturas é a cabaça, o chifre, e não o instrumento em seu todo, pois 
este já resultou da procura de condições ,mais favoráveis ao rendimento 
sonoro. 

(248) ob. cit. p. 314. 

• 
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a) de cabaça . 

São as trombetas dos Kar:ajá, vistas por Roquette Pinto, em 1912; 
as dos Apina.jé, que em épocas passadas eram usadas durante a guerr~; 
dos Paresi, Gaviões, Canelas. 

b) de chifre. 

Com esta característica apresentam-se trombetas dos Guajajara, 
Xer:enite, Maxakali, Canelas, Ap1inajé, Krahô, Umutina. Entre estes 
últimos Harald Schultz pôde notar que conferiam-lhe valor sobrena
tural (a /pona). 

e) de cera. 

A cera não será propriamente um bom material para uma caixa 
de ressonância, mas, na verdade, há um instrumento, pelo menos, que 
possui pavilhão de cera colocado na abertura da cabaça , (ex . 
n Q 21. 6li M. N.). 

d) de crânio. 

As tromb~tas de guerr?- dos Juruna, do médio . Xingu, possuem 
como caixa de ressonância um crânio humano. 

A LINGUETA OU PALHETA 

Outro recurso encontrado pelo índio para reforçar o som dado. 
Também poder.á parecer conseqüente de intluências em seguida à Des
coberta. .No entanto, mesmo que sua aplicação tenha sido verificada 
após alguns anos de contato com o branco, isso não autoriza a pensar 
que o motivo somente daí tenha chegado àquele ponto, visto ser fato 
encontradiço em várias culturas primitivas. 

No caso de ser resultante de imitação, como o indígena teria 
procedido para reproduzir o modelo? Naturalmente copiado. Mas o 
que tem sido observado traz a marca iniludível da tentativa, p~is 

tanto recorrem ao bambu, como ao canhão de penas, ao bico de ave, 
à cera. 

Se há linguetas introduzidas no instrumento, também há palhetas 
feitas na própria peça, pois são cortadas no tubo em que sopram. 

Por aí pode-se notar a inteligência, a habilidade procurando, tatean
do, experimentando. O fato inegável, é a utilização, não em larga 
escala é certo, e utilização consciente do recurso. 



• 

• 

Foto 24 - Ex. nº 19.575 M .N. 

SURUBI - instrumento cerimonial 

tnd . Sucuruiju-Tapuia - Rio Negro, Amaiooas 



• 
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Foto 25 - Ex. n' 32 . 927 M.N. 

POARI - imtrumento cerimonial, provido de palheta 

1od . Bor6ro. Mato Grosso 



' 

• 

- 243 -
iQ processo de introdução da palheta no instrumento vê-se. no 

Toré do Palikur; o processo de abri .... ]a na própria peça no Poari do 
Borôro ( Foto 25) . 

Já no século XVI foi notada a engenhosidade do índio a esse 
respeito . Ferdinan.d Denis se referiu a uma peça feit<;i de tubo de 
bambu na qual introduziram um bico de tucano à guisa de palheta. 
Segundo Monteiro Baena esse instrumento dava sons muito agradáveis, 
chegando a emocionar. 

Spix e M·artius 1citaram o Toré dos Botocudos feito de colmo de 
taquara «em. cujo nó furado (prendiam) um pedacinho de bambu., 
a modo de lingueta, de sorte que o todo representa ( va) a mais tosca 
imitação de uma garganta» ( 249 ). Koch Grünberg aponta, em Von Rorai-: 
rna zum Orenoco, a clarineta (como classificou) já possuindo bocal e 
palheta na parte in~erior, a Tké--yá. 

O diafragma de cera das flautas de osso da região norte-amazônica 
não representa outra coisa senão uma recu-rso de modo a ampliar o som. 

O Karajá, conforme Fritz Krause constato·u em, 1908, colocava 
em seus apitos uma folha à guisa de lingueta, processo também usado 
em tribos do Amazonas. Tupari, Apin.ajé, Tumaná, Xerente conhecem 
a pal4eta. 

A EMBOCADURA 

A colocação da embocadura nos instrumentos indígenas tem dado 
margem a suposições um tanto impertinentes, visto certos pesquisadores 
não admitirem a possib.ilidade da simultaneitlade de achad9s. Nor..
deriskiõld, por exemplo, tratando do assunto, atribui à influência negra 
a embocadura lateral. / 

Em grupos mais em contato com o elemento africano, é natural que 
se tenha dado a citada influência, mas a generalização é que parece um 
pouco arriscada. A ess_e respeito Raimundo Lopes opinou consciente,.. 
mente. Para ele seria fácil o .encontro da influência negra entre os 
Urubus, onde, realmente,, há traços fortes apontando .... a , mas a freqüência 
de tal particularidade numa vasta área central e sobretudo nos grupo1? 
tupís torna incerta a suposição. Raimundo Lopes argumentou com as 
disposições do material utilizável, como ossos, búzios, que, por si mesmos, 
indicam a técnica a ser empregada. 

Estes e outros pormenores dos instrumentos indígenas estão espe-:
rando estudo acurado de m,aneira a esclarecer plenamente as dúvidas 
e finular as suposições sempre desfavoráveis ao índio brasileiro. 

Sobre embocadura ainda há a particularidade interessante na maneira 
de abri-la bem no centro do tubo e não na extremidade . Senqo a cânula 
aberta de um só lado, a mod~ficação da altura do som é obtida, nesse 
caso, por meio do jogo da mão direita, que poderá encurtar e dosar a 
coluna de ar. O Galibi e o Apinajé possuem flautas desse tipo. 

(249) ob. · cit. p. 183. 
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5) Flautas 

Como flautas foram compreendidos, a prin.cípio, todos os instru,.. 
n1entos constituídos por um tubo de taquara, madeira ou osso aberto 
em uma ou ambas as extremidades. Os portugueses aportados ao Brasil 
colonial e os .catequistas as chamaram de gaitas. Em Te.souro Desco ... 
berto . .. João Daniel se refere a gaitas de canna ou cipós ocos·. 

O tubo ou cânula aberto numa ou nas duas extremidades abriu ca ... 
minho a tipos diversos: às flautas reta, transversa e a de Pã. Do · tubo 
aberto nas duas extremidades derivam diretamente as flautas propria,... 
mente musicais. 

A flauta reta, aberta apenas nas extremidades ainda 'é encontrada 
nas culturas indígenas brasileiras d'e agora. 

As flautas propriamente ditas, as que podem dar oportunidade a 
séries de sons e à constituição de linhas melódicas, ·são providas de ori
fícios, que no · Brasil não excedem, pelo menos até agora, ao número de 
seis. · Essas flautas podem ser retas ou transversas e os materiais emÁ 
pregados: o bambu, a madeira, o osso. 

a) de bambu 

Constando de um tubo de comprimento variável, coni embocadura · 
em bisel ou simplesmente com o diâmetro do tubo parcialmente fechado 
com cera, aparecem nas tribos do Amazonas, Pará, Xingu, Mato Grosso, 
·Territórios do Amapá e Rondônia, Rio Grande do Sul, · en·contradas, 
portanto, em áreas distantes umas das outras. É claro que aí não está 
uma relação completa, mas que informa sobre a expansão alcançada pelo 
instrumento. 

Não há exclusividade em relação aos tipos, pois encontram-se tanto 
flautas retas como transversas num mesmo grupo .. 

De acordo com as proporções e calibres há flautas de sons graves, 
médios e agudos. As flautas agudas se aproximam da sonoridade do 
flautim. 

Em certas tribos, como a Paresi, o instrumento se apresenta em várias 
alturas, parecendo constituir-se em família, aliás como alvitrou Roquette 
Pinto. 

Flautas de metro e tanto de comprimento e algumas vezes apresen
tadas em conjunto de 2 e 3, verdadeiras flautas gigantes, existem nos 
grupos xinguânos Kuikuro e 'Meinaku. O instrumento dessas propor,. 
ções não apareceu apenas nas últimas pesquisas, pois em João Daniel 
lê-se: «são estas flautas compridas de 5 a 6 palmos e tão grossas que 
podem servir de boa tranca aos mariolas. Chamão-na Toré» { 250) • l"Ja 
informação faltam indicação da ou das tribos onde .as encontrou assim 
cómo a especificação do material. Mas, na verdade, o Toré· já se des
tacava da flauta comum por dispor de palheta. Com isso, mais uma 
vez, pode ... se avaliar quanto ainda .é difícil seguir informações de leigos. 

(250) Ob. cit. p. 356. 

' 
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Foto 26 - lndios Kuikuro - executando na flauta Uruá 
Cortesia do Museu do lndio 
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' Foto 27 - Detalhe da flauta dupla Uruá 

Cortesia do Museu do lndio 

• 
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b) de madeira 

Das flautas retas, de madeira, destacam..-se as do Xingu, das tribos 
Kamayirá e Waurá, feitas de duas faces de madeira de lei escavadas, 
ajustadas com cera e embira, providas de 4 orifícios: a J acuí. É instru
mento de certas proporções, de sons velados semelhantes aos de um 
corno-inglês. Von den S teinen a viu na mesma região entre 1885 e 86. 
Fazem-na soar isoladamente ou em conjunto. Recentemente a profes...
sora Maria Helena Dias Monteiro teve ocasião de gravar música feita 
com 3 flautas desse tipo. 

. . 
e) de paxiúba 

Aparecem nas tribos Apinajé, nos grupos do Uaupés e do Xingu, 
de conformação original, pois apresentam duas pontas que excedem do 
comprimento real do . instrumento. Nas tribos do norte amazónico são 
utilizadas nas cerimónias de Juruparí juntamente com as trombetas de 
casca. 

d) de osso 

Feitas de femur de onça, de tíbia de cervídeo ou de urubú, osso de 
clavícula, rádio de jaburu, são retas, apresentando as primeiras belo as
pecto e ainda sendo de sumo interesse para o estudo da organologia 
indígena em razão das disposições e curiosidades que a envolvem. 

A s flautas de femur de onça ou de tíbia de veado possuem sistema ... 
ticamente 3 orifícios, nem · sempre regularmente dispostos e têm em seu 
interior, colocado en,tre o segundo e terceiro orifícios, um diafragma de 
cera, no qual são feitas de uma até quatro perfurações, estabelecendo 
dessa forma uma técnica diferente (foto 29, fig . 2) . 

Com essa característica são comuns nos grupos do Rio Negro e 
seus afluentes, mas . também vistas em outros pontos do norte amazónico, 
como entre I ekuána (também chamados de M aiongom), localizados nas 
cabeceiras do rio Uraricuera . 

A flauta de tíbi~ foi mencionada por Spix e Martius, a membi, mas 
sem qualquer alusão à técnica de fabricação. Niemeyer também fez 
re;ferência ao mesmo tipo de flauta, mas encontrada entre Krixaná, por 
volta de 1885; Koch Grünberg a viu em uso pelos índios da região Ro
raima .... Orenoco. 

A área de distribuição dessa espécie de flauta de osso estende-se da 
Costa peruana até a região norte do Rio Amazonas. 

A maior importância do instrumento está no diafragma de cera; 
sua função ainda carece d~ estudo acurado. 

O que é igualmente importante é a sistematização do "tipo de flauta 
reta, de osso, cujo aproveitamento é feito em posição invertida e provida 
de 3 orifícios . 

No conjunto das características, entretanto, não se encontra unifor .... 
midade nas distâncias entre os 3 orifícios. Com a coleção do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro foi el~borado um estudo sobre as possibili--

" 
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Foto 28 - lndio Kamayurá to~ando na flauta Jacui 
• Cortesia do M use u do ln:dio 
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Foto 29 - Ex. 13. 579 M.N. 

Flauta d{! osso {rádio de Jab uru) 

Ex. 20.457 M.N. 

• 

Flauta de osso (fémur de onça) provida de cho~alho de élitros 

• 
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dades do instrumento pelo Prof. Moacyr Liserra e imediatamente foi 
constatado que apenas dois exemplares apresentam disposições absolu ..... 
tamente iguais. Alguns dos instrumentos. embora dêm relações de 
sons nas mesmas distâncias, já se afinam em outras alturas da escala 
geral. 

Com as flautas de osso, cuja extensão é a do flautim .. não será pos
sível pensar-se em séries que se estendam ou se completem. 

Na confecção de flautas também utilizam osso de asa (rádio) de 
urubu, conforme o exemplar n<? 37. 512, do M. N., recolhido por Mar
cello J . Moretzsohn de Andrade, do M axakali e de asa de jaburu 
( Jabiru mycteria, Licht), tipo encontrado em tribos do Rio Negro e ainda 
entre Mawê, nesta tribo como flautas duplas, e Borõro em disposição 
tríplice. O instrumento dos M awê foi recolhido pela Comissão do Ma
deira, em 1873. 

Enquanto a flauta de asa de urubu é aberta nas extremidades, a de 
asa de jaburu possui 4 orifícios, dando oportunidade, portanto, à realiza
ção de várias combinações melódicas. 

Essas flautas de osso são retas, de sons bem timbrados. No en
tanto ignoram-se quais os efeitos conseguidos pelo índio ao utilizá-las. 
As pesquisas realizadas pelos Profs. Moacyr Liserra e Amin Guttman 
demonstraram possibilidades muito interessantes. 

Sobre flauta de osso encontram-se referências desde a época colonial 
nas narrativas de Hans Staden, André Thevet, Jean Lery, Ferdinand 
Dênis. 

e ) flautas nasais 

Esse tipo tem a particularidade de ser acionada por meio do sopro 
nasal. 

O instrumento tanto pode ter a ·forma da flauta comum, reta, ou 
arredondada, quando confeccionada com dois discos de cabaça unidos 
com cera. Exemplares deste tipo possuem de um lado 3 aberturas, 
das quais uma serve de embocadura. Têm aparência de pio. 

Flautas de discos de cabaça foram recolhidas, em 1912, por E. Ro-
quette· Pinto. dos índios Paresi e N ambikwara. de Mato Grosso, e até 
agora não encontradas em qualquer outra tribo. São, em geral, toscas, 
destituídas de qualquer ornamentação. 

Entre 1914 e 15, H. H. Manizer constatou o ·uso da flanta nasal 
entre os Botocudos, do Rio Doce (Espírito Santo), mas do tipo de flau ta 
reta. K aingang também tem flauta nasal. 

Com exceção dos tipos feitos com discos, as demais são retas e não 
se apresentam com características próprias, podendo funcionar com o 
sopro bucal. Com isso verifica-se que seu aproveitamento depende da 
habilidade do executante e não propriamente das exigências do instru
mento em si. O som obtido por esse meio é sempre muito delicado. 

As flautas nasais retas, como as dos Apinajé, da coleção Curt Ni
muendaju ( M. N. do Rio de Janeiro), dos Botocudos, mencionada's por 



- 251 -

, 

' • 

• 

• 

, 

• f 

Foto 30 - Flautas nasais: 

Ex. 11. 236 M. N. 

Tsin-hali - índ. Pacesi, Mato 
Grosso ( Col. Roquette Pinto, 
1912) 

Ex. 25. 667 M. N. 
Me-indú-nyoci - índ. Apinayé, 
Goiás (Col. Nimuendaju, 1932 ) 
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von Ihering e Manizer, respectivamente em «Revista do Museu Paulista» 
e «Revista Brasileira de Música», Herculano Inglez de Souza e La-
dislau Neto, constantes do Arquivo do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro, são todas de bambu . 

Segundo Curt Sach a flauta nasal tem significação simbólica, mas 
nada se sabe a respeito de sua utilização no Brasil. 

As pesquisas 'feitas até o presente dão uma área de distribuição a 
leste da América do Sul e no Brasil, particularmente nas tribos de fala jê. 

f) flautas conjugadas 

Utilizando madeira. casca, bambu ou osso, o indígena confecciona 
iJ1strumentos formados por duas ou mais cânulas ou dois e mais tubos. 
Assim aparecem as flautas duplas, triplices, de várias dimensões, che ... 
gando à flauta de Pã, que nas tribos brasileiras já foi encontrado instru,. 
inento com 25 tubos. A flauta, assim constituída exige técnica diferente 
e ainda dá causa a novos tipos. 

g) dupla 
I 

Feitas de dois tubos de bambu, madeira ou osso, de comprimentos 
desiguais, dando, portanto, sons diferentes. 

De madeira é o exemplar nº 2. 266, M. N., procedente dos N a1n-
bikwara,_ Mato Grosso; de osso o instrumento dos Desana, região do 
Uaupés. As grandes flautas de bambu do Xingu, a Uruá, tambem são 
reunidas aos pares, figurando nas cerimônias da região. 

h) tríplice 

Aparecem na tribo Borôro, feitas de osso e presas a uma corda de 
pelo de queixada (ex. nº 23. 123 M. N.) . A mesma flauta de bambu 
- a U ruá - do Xingu também é apresentada em reunião de três tubos. 

E acrescentando tubo a tubo chega--se à flauta de Pã. 

i) flauta de Pã 
, 

Instrumento encontrado em várias tribos brasileiras, chegando a 
contar com 25 tubos . 

A flauta desse tipo tanto pode ser armada em séries de tubos de 
comprimento e diâmetro diferentes, tubos abertos de um só lado ou de 
ambos, reunidos por meio de taquarinha ou de fios de tucum, como im
provisada na mão do executante. 

' 
Nos grupos indígenas· do Brasil o material de consumo encontrado 

tem sido invariavelmente o bambu. 
As flautas de tubos conjugados se apresentam na organologia indí-

gena sob dois aspectos: as que dão sons sucessivos passando sob os 
lábios todos os tubos do instrumento e as que possibilitam a o~tenção de 
sons simultâneos. No primeiro caso os tubos são dispostos em filas 
simples ou duplas (o máximo encontrado nas tribos brasileiras) em ordem 



Foto 31 - Ex . nº 35 . 786 

Zunidor, apresentando desenhos pintados e conformação zoomórfa . 

tnd. Kamayurá - X ingu. 

Ex. nº 3.942 M .N. 

• 

Zunidor - AIDJB - emplumado de acordo com as cores de determinado clã . 

lnd. Borôro. M ato Grosso. 
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crescente; no segundo os tubos são colocados em elipse, tendo extre-
midades abertas, deflectores e reunidos numa única embocadura. E sta 
particularidade dá-lhe aspecto de órgão primitivo. 

Do tipo comum, em fi la única ou filas duplas, existem em muitas 
tribos brasileiras e de muito longe vêm as referências. Já na época 
colonial foram vistos «órgãos» que tocavam «com a boca», conforme 
expressou-se Francisco de Orellana, que as viu em mãos dos Omagua. 

Flautas de Pã comuns foram encontradas entre Suruí, · do Pará, 
Apinajé, de Goiás, Kepkiriwat, do Território de Rondônia, entre outras. 

Da segunda espécie existem dois exemplares no Museu Nacional 
do Rio de J aneito (ex . ns . 16. 355 e 56), recolhidos pela Comissão 
Rondon, em tribo localizada no rio S. Miguel, em Mato Grosso, mas 
não especificada. Ambos os instrumentos estão inutilizados devido à 
fragilidade do material - bambu. 

Nenhuma outra pesquisa recolheu ou acusou qualquer instrumento 
com as mesmas características, nem se encontram referências em obras 
especializadas, salvo se a denominação dada ou a descrição tenham 
clificultado a identificação. 

Pelo que se pôde notar, as flautas de tubos conjugados oferecem 
duas modalidades perfeitamente definidas: a melódica (encontrada nos 
instrumentos que dão sons sucessivos) e a harmônica (nos que podem 
dar sons simu ltâneos ) . 

6) Zunidor 

O zunidor pertence à categoria de instrumentos sonoros que pro
duzem som pelo deslocamento do ar atmosférico em conseqüência do 
movimento da peça acionada em círculo. 

Embora sua aplicação não se revista de sentido musical, é meio de 
comunicação, participando das manifestações religiosas em certas tribos, 
como Borôro, Maxakalí, Kamayurá, o que não impede de ser utilizado 
como diversão de meninos . De um modo geral é instrumento de culto, 
assim usado por X erente e Apinajé, este o chamando de Me--galô, isto 
é, fantasma ou espírito; o Canela faz usar o jovem da 2a . fase da ceri-
mônia de iniciação; o M axakali o inclui no ritual do I amin, isto é , quando 
aparece o bicho da taquara. O Tikuna também possui zunidores. 

Mas é com o Borôro, que o chama de aidje, que há maior soma de 
informações sobre a importância do instrumento como peça de ritual: 
considera-o um animal aquático e o apresenta em família constituída 
por pais e filhos . Nos funerais o instrumento representa o morto e 
talvez por isso sua vista seja interditada às mulheres e crianças, sob pena 
de morte. Guardam.-no mergulhado em pântanos, próximos dos rios. 

Tanto nas tribos Borôro, Maxakalí e Kamayurá o sentido especial 
que lhe atribuem atinge as proporções e à decoração, estas com implica-
ções diretas com as fases dos cerimoniais. A s formas com que se apre
senta o zunidor, além de belas e interessantes, mostram a variedade de 
concepção em face dos objetivos procurados. 

• 
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7) l nstrumento de corda 

Em matéria de instrumento de corda, o índio que vive ainda em sua 
cultura, embora possivelmente desvirtuada, não se tem revelado muito 
interessado sob esse aspecto. Tem.-se notícia e mesmo o Museu do 
índio já possuiu um arco musical e em seu acervo existe uma espécie de 
cítara de bambu, cujas fibras, desfiadas, se tornam cordas delicadas; 
procede dos índios Canelas (Ram.konkrar.neka), ex. 4. 877. As cordas 
são colocadas sobre cavaletes também de bambu e infelizmente não há 
informação como faziam ou fazem soar a peça. 

• 

• 

• • 

' 



SEXUALIZAÇÃO 

Considerando os instrumentos aos pares, isto é, como macho e 
fêmea, nota-se mais uma especificação que é a de dar sexo aos mesmos . 
Isso foi notado, entre 1818,...21 , por Spix e Martius, nas tribos da região 
norte amazônica e já neste século por Colbacchini e Albisetti, entre os 
Borôro e em 1957 por Cardoso de Oliveira na tribo Tikuna. 

A divisão se faz sentir em vários tipos de instrumento, desde os 
sonoros, como tambores, bastões, zunidores, até os musicais, tais corno 
flautas e trombetas. 

Nesse acasala.mente, até agora não muito observado e ainda menos 
estudado, deve .. se atentar para dois pontos importantes: o religioso e o 
musical. 

Não poderá haver ·dúvida que, no interesse religioso, os lados 
sonoro e musical entram· com percentagem bem elevada, tendo em vista 
o papel dado à Música como meio de aproximação. 

Musicalmente a inda é cedo para concluir sobre a s intenções que 
determinam a separação de valores e possibilidades. É claro que a 
diferença de alturas e timbres favorece naturalmente a polifonia instru .. 
mental, preparando ou reforçando as bases de um sistema, tal como 
acontece na música vocal de certos grupos onde os sons prolongados 
·dos coros se portam como verdadeiros pedais, funcionando como sons 
de base. · 

Nos instrumentos sonoros, como os tambores por exemplo, a s dife .... 
renças de proporções facilitam códigos, reforçados ainda pela rítmica 
adotada. Koch Grünberg, em seu H andbuch, estampa quatro tambores . 
que poderiam ser vibrados numa mesma ocasião, dando, portanto, quatro 
sons distintos. Mas aqui não se trata de sexualização, mas apenas de 
simultaneidade de sons. 

Quando os ·instrumentos são apresentados como macho e fêmea 
observa .... se á preocupação de lhes dar aparência diferente, à.s vezes 
demonstrada por certa agressividade da figuração. Isso é claro nas 
buzinas de taboca do Tikuna, nas quais o instrumento macho é repre,... 
sentado pela bocarra dentada do jacaré, enquanto o feminino é liso. 

Os tambores oferecem igualmente exemplos interessantes a respeito, 
mas sobre qualquer dos instrumentos faltam dados que dêm oportuni
dade a estudos sérios. 

Atentando para esse processo, que naturalmente deve ter implicações 
com o lado religioso, pode-se pensar que daí, talvez, parta a formação 
de grupos de instrumentos do mesmo tipo e -características, const~tuindo-se 
em famílias, como acontece com o zunidor borôro (o aidjê) que, e1n 
grupos, representam pai, mãe e filhos. 

' 
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. ' FUNÇÃO RELIGIOSA 

DA MÚSICA, DOS INSTRUMENTOS, DA DANÇA 

Consta das crônicas, dos diários de viagem e de obras ·do século XVI 
que o chocalho globular, geralmente apontado como 1naracá ou tamaracá, 
era instrumento sagrado, um ídolo como o qualificou Hans Staden. 

Informações ·dessa natureza, prestadas por testemunhas de vista, 
têm sido seguidamente. citadas sem qualq,uer explicação que venha 
colocar a questão em seus devidos ter.mos. 

No passado tudo se prendeu à superficialidade com que encararam 
a situação do índio, por isso não achando necessário pesquisar as razões 
determinantes da inclusão de instrumentos musicais como parte dos 
cultos. 

É fora de dúvida que ·de todos os instrumentos sonoros ou musicais 
o chocalho globular foi e é o que está mais ligado às cerimônias religiosas 
e· às superstições. Mas é o que está mais ligado e não o único a ser 
incluído nas manifestações e mesmo nas crenças de cada um. Mas 
ficou, talvez em definitivo, o hábito de considerar o instrumento cor110 
objeto sagrado. Egon Schaden o aponta como peça mágica por excelência. 

A verdade é que o chocalho globular, até o presente, continua 
representando .muito da vida místico-religiosa do índio. Mas é preciso 

-notar que há notícias sobre•imposições necessárias para que sua agregação 
ao culto fosse consumad·a· e aceita, sem o que não seria possível encontrá-lo 
em ocasiões triviais ou em ·mãos profanas. Essas noticias vêm do 
passado distante, mas não será demais pensar-se que ainda persistam. 
cerimoniais com finalidade idêntica e ·que .fora daí o ·objeto possa ser 
utilizado por qualquer pessoa. Como exemplo pode-se apontàr a gravação 
feita, em 1948, pelo etnólogo Darcy Ribeiro, de um .canto guaikuru 
entoado por um indivíduo que simplesmente lamentava 'ª morte de u1na 
ave de estimação sacrificada por um branco. Esse canto foi acompanhado 
pelo chocalho globular. 

Numa observação mais pertinente, partindo ·do pressuposto de 
que o chocalho globular foi e é sistematicamente objeto sagrado, o 
fato · poderia indicar sinal de decadência, ausência total de valores 
morais capazes de conferir ao índio situação dignificante. É certo 
que o Guaikuru de 1948 já revelava aculturação adiantada, mas isso 
não o impedia de reconhecer o que significava a tradição· para sua tribo, 
tanto que lamentava a modificação de costumes. 
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Mas deve-se atentar para o fato de que na época colonial, logo 
após a Descoberta, quando aventureiros, colonizadores e catequistas 
puderam observar as tribos em plena posse de suas tradições, já havia 
instrumentos considerados sagrado., e instrumentos profanos. Isto consta 
também das descrições dos mesmos informantes que viram e apontaram 
o chocalho globular como objeto ligado exclusivamente aos cultos. 

A questão de considerar ou não o instrumento como acessório 
indispensável às cerimônias reiigioStéts teve, nas tribos tupís pelo menos, 
como ponto de partida a sagraçao da peça, certamente porque de outra 
maneira nenhum valor representaria para eles. · 

Não poderiam ser a conformação e as possibilidades do instrumento 
em si mesmo que lhe conteririam atributos especiais capazes de permitir 
sua inclusão em caráter permanente no contexto de uma religião. Esses 
atributos foram-lhe ( ainaa serão!) impostos pelos indivíduos portadores 
de condições necessárias para taze-lo. 

Existiram, como ainda agora, bem mais enfraquecida naturalmente, 
a figura do iluminado, aque1e que teve ou tem ascendência sobre a 
sociedade, devido à sua inteligência, à sua astúcia ou à sua real superio
ridade. A este cabia executar a cerimônia da sagração. 

As cerimônias de sagração do instrumento (o sonoro pelo menos ) 
já consta das crônicas coloniais, aparecendo nas narrativas de tians 
~taden. Reterindo-se aos pa jés este cronista notou: «Estes percorrem 
uma vez por ano o país todo, de cabana em cabana, asseverando que 
têm consigo um espírito que vem de longe, de lugares estranhos e que 
lhe deu a virtude de tazer talar os 1·amaraká que eies queiram e o poaer 
de alcançar tudo o que lhes pede. Cada um quer entao .que este poder 
venha para seu chocalho. raz-se uma grande testa com bebidas, canto 
e adivinhação e praticam muitas cerimonias singulares. Depois tixam 
os adivinhos um dia para cad~ cabana que manaam evacuar e nenhuma 
mulher nem criança pode ficar lá dentro. Ordenam os adivinhos que 
cada um pinte o seu 1'amaraká de vermelho e com penas e os mande 
para ele então lhes dar o poder de falar . Depois vai para a cabana 
o adivinhador toma assento em lugar elevado e tem junto de si o 1,amaraká 
espetado no chão . Então os outros também espetam os seus, caàa 
um dá presente ao adivinhador, como são flexas, penas e pendurocalhos 
para as orelhas, para que seu Tamaraká não fique esquecido. Quando 
então todos estão reunidos toma ele cada Tamaraká de per si e o 
enf umaça com uma herva que chama de Bettin ( petum - tabaco) . 
Leva depois o Ta·maraká à boca, chocalha--o e lhe diz: Neekora· (fala 
agora e deixa-te ouvir, estás tu dentro?) . Depois fala baixo e justa.
mente palavras que é difícil de saber se é do chocalho ou se é dele 
e os outros acreditam que é do chocalho» . ( 2Gl ) 

Ainda do século XVI vem a descrição de cerimônia idêntica feita 
por Jean Lery: «Enfeitam com as mais bonitas penas que encontram 
os seus maracás; fincam..-nos em seguida no chão do lado maior, entr.e 

( 251) Staden. H., Suas viagens . .. Tip. Casa Eclética, 1900, p. 142 . 

• 
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as casas e ordenam que Jhes seja dado comida e bebida. Esses embusteiros 
fazem crer aos pobres idiotas dos selvagens que essas espécie's cie 
cabaças assim consagradas comem e bebem realmente à noite. E 
como os habitantes acreditam nisso não deixam de por farinha, carne 
e peixe ao lado dos maracás e nem esquecem do cauim. Em geral 
deixam assim os maracás no chão durante quinze dias a três semanas, 
após o que lhes atribuem santidade e os trazem sempre nas mãos dizendo 
que ao soarem os espíritos lhe vêm falar» . ( 252 ) 

Na descrição, apesar do tom depreciativo evidente, pode..-se perceber 
a seriedade da cena e a atitude respeitosa dos assistentes interessados 
na cerimônia . 

P ara a aproximação de entidades desconhecidas e temidas, para 
dar ao indivíduo a certeza de uma presença, nenhum outro instrumento 
apresentava condições iguais às do chocalho globular. Po).' essa razão 
o Tupinambá, do século XVI, procurou materializar espíritos no instru
mento, dando~lhe para isso conformação de um rosto humano, usando 
assim o processo instintivo de aproximar estabelecendo igualdade de 
condições, muito embor•a aceitasse as possibilidades extraordinárias do 
objeto preparado. Partindo desse princípio procediam em relação ao 
instrumento como se tratasse de uma criat4ra: alimentavam..-no. 

Os padres Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim deram notíci.is 
sobre potes coloc·ados nos lugares que julgavam freqüentados pelos 
espíritos. 

A forma oblonga dos frutos com que fabricavam (e fabricam) a 
maioria dos chocalhos globulares sempre se prestou àquela figuraçao. 
como também à transmissão da voz, então modificada a fim de dar 
impressão de verd·ade indiscutível. O padre M a nuel da Nób.rega assiin 
testemunhou : «Em chegando o feiticeiro com muitas festas ao lugar, 
entra em uma casa e põe seus enganos, que tra z uma figura humana, 
em parte mais conveniente para seus enganos e mudando su·a própria 
voz em a de menino junto da cabaça lhes diz que não cessem de 
trabalhar» ( 253 ) . O padre Pero Correia também deu notícias ( 1551) 
sobre as cabaças feita s «a maneira de cabeças, com cabe11os, olhos, 
narizes e boccas». E o padre Azpicuelta Navarro, pouco depois ( 1555) · 
também se referiu às cabaças com aparência humana. 

Parecendo demonstrar tradição conservada, respeitada, vai..-se encon
trar, no século XX, em tribo do Araguaia , Javajé (não tupi) um tipo 
de chocalho globular em tudo semelhante aos utilizados pelos tupís no 
século XVI : cuité com aparência de rosto humano - olhos feitos de 
lascas de concha, boca talhada na peça, cabelos representados em penas 
multicores (ex. n9 30. 856 M.N ., Foto 32) . 

O instrumento foi recolhido por Walter Lipking, passando para 
o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro em 1938, portanto 1 
séculos após as anotações de Staden, Nóbrega, Azpicuelta, Vasconcelos, 

( 252) ob. cit. p. 196. 

(253) ob. cit. p . 143. 

. . 
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Foto 32 - Ex. nº 30.856 M.N. 

Chocalho globular com aparência de ro.sto humano. 
lnd. favejé. - Goiás (Col. W . Lipkind, 1938). 
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Anchieta, Lery. Outros exemplares da mesma procedência, infelizmente 
já despojados das penas, também apresentam cortes fixando olhos, 
bocas, além do trabalho caprichoso de desenhos incisos, que certamente 
têm significação religiosa. 

Mas não foi só o chocalho globular o instrumento admitido nas 
cerimônias rituais : também a flauta, o bastão, o tambor, conforme ha 
notícias . 

Pela religião dos Tupinambá, o morto quando se aproximava do 
local onde viviam seus antepassados deveria fazer soar o bastão de ritlno 
para anunciar sua presença. 

Do século XVII, Gaspar Barleu deixou descrjção do que presenciou 
nas festas do plantio entre os Tapuias: «Levan tam-se sacerdotes, !.lns 
após outros, cantarolando e erguendo para o céu flautas de canna . . ( ::?:; 4 ) 

Pelo correr do tempo pode-se constatar que os instrumentos 
musicais continuaram, como continuam, figurando nas cerimônias reli
giosas, apesar de todas as intromissões verificadas nas culturas indígenas 
do Brasil. O som, ruído ou música, seir1pre foi e é útil à comunicação 
entre os homens e entre mundos desconhecidos, em razão da impressão 
causada, estranha e misteriosa, estimulando temores, estabelecendo 
diferenças sociais . 

Já no século XIX, Spix e Martius deram notícias sobre as flautas 
de Juruparí com suas possibilidades mágicas e Paul Radin, tratando das 
mesmas, mencionou as vozes dos espíritos nelas encerradas . 

Em 1912, Roquette Pinto, e1n s ua visita aos Paresí, notou as 
particularidades que envolviam os instrumentos musicais - as flau tas 
- quando vinculadas ao culto. A esse respeito informou : «certos 
instrumentos, que musicalmente pertencem a tipos já especificados, rece
bem nomes particulares pela aplicação que se lhes dá nas cerimônias. ( 2:i5 ). 

Além da denominação, Roquette Pinto ainda se referiu à ornamentação, 
coisa encontrada em outras tribos . 

Com informações mais recentes e estudos melhor fundamentado:-;, 
foi-se tendo a certeza de que certas práticas e crenças, relacionadas 
com música e instrumentos, a inda aparecem em pontos diversos do 
meio indígena. 

AS LENDAS 

Com os instrumentos tem-se que admitir que a criação do objeto 
em si não resulta da satisfação de um capricho ou fruto de acaso ou 
pelo gosto de ouvir sons musicais; entretanto, é possível que o som, 
algumas vezes, tenha motivado o objeto. 

Para o homem primitivo o instrumento tem uma origem, unia 
razão, uma finalidade, por isso, sonoro ou musical, infalivelmente conta 

( 254) Barleu, G ., O Brasil holandês. . . Ministério da Ed . e Cultura, R io. 
1940, p. 265 . 

(255) Roquette Pinto, E. Rondônia, 3° ed . Comp., Ed. N acional, S . Paulo, 
1935, p . 143 . 

' 
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com uma lenda, a sua lenda, que lhe encarece a importância, que 
lhe dá funÇão específica, que o vincul·a às origens de seu povo. Isso 
não quer dizer que não venha a se vulgarizar. 

Uma lenda, comum a Taulipang e Guarani, diz que Piaí-mã foi 
morto por meio do som da trcmpa de caracol. M as até aí ficaran1 
as informações e por isso ignora-se o motivo que determinava aquela 
força destruidora característica do instrumento. 

· Koch Grünberg encontrou lenda semelhante entre os nativos da 
América do Norte. 

Outra lenda, recolhida por Koch Grünberg, de procedência yakuná, 
fala de um menino, que, há muitos anos, viera da grande casa dágut:l, 
do país do sol. e que sabia cantos maravilhosos. Era Milomaqui. 
De toda parte chegava gente para vê-lo, mas todos os que o ouvian1 
morriam ao voltar para casa e terem comido peixe. ( *) . U1n dia os 
parentes dos mortos agarraram Milon1aqui e o sacrificaram nu1na 
grande fogueir·a. Mas, antes de morrer, Milornaqui recomendou que 
lhe quebrassem o corpo. E assim fizeram. Mas se o corpo foi consumido 
pelas chamas, de suas cinzas brotou uma folha oblonga e verde, que 
se tornou uma paln1eira: a primeira Paxiúba. De seu caule fabricaram 
grandes flautas, que logo reproduziram as melodias cantadas por 
Milornaqui ( 25G) • 

A lenda em apreço, como se pode notar, também envolve a músic3 
canteda. 

Os Munduruku tem na fiauta denon1inada Caduquê o seu instru
mento sagrado. Nela abrigam-se os espíritos dos antepassados dos 
clãs T ubê e U nçum, por isso consideradas como seres vivos . 

Nas festas dos homens tocam-se três caduquês . 

Barbosa Rodrigues, observando a organização social dos M u:r
duruku e verificando uma distribuição em três divisões - a vermelha, 
a branca e a. negra - associou o número de flautas exigidas nas 
cerimônias ao mito da revolução social, correspondendo, portanto, 
cada fleuta a cada divisão . 

O padre Kruse, em Losc Blattcr von Cururu, tratando. das mesn1as 
flautas, divulgou mais a lguns dados interessantes. Diz ele: «Na festa 
dos homens tocam os Kadukê. Por fim derramam na abertura superior 
(embocadura) uma porção de mesêri, que é uma beberagem de manicuera 
consumida na solenidade; numa cuia, colocada em baixo, recolhe-se 
a bebida para tomá-la. O objetivo da cerimônia é fazer com q ui:! 
o antepassado não fique bravo e conserve sempre uma atitude favorável 
para com seus descendentes. Trata-se dum verdadeiro sacrifício» . 

( •) Aqui deve haver uma outra fa ce da lenda que explique melhor a relação 
entre a voz de Milomaqui e a ingestão dos peixes. 

(256) Koch Grünberg. apud Baldus, Lendas dos índios, Ed . Brasiliense, S. Paulo, 
1946, p. 13. 

f 
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• 
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Entre os Apapokuva-Guaraní ins trumentos e música estão indis
soluvelmente ligados aos· mitos que presidem a org·anização social da 
tribo. Curt Nimuendaj'u chegou à conclusão de que a estratificação 
da sociedade apapokuva em quatro classes se firmou no desenvolvi
mento da chamada «dança medicinal» . Os que .alcançam o quarto grau 
nessa escala, portanto, os mais credenciados, estão habilitados não 
somente a assumir a direção da principal festa religiosa, que é o 
N ymongaL·ai, como também assu1nir a direção social do agrupamento. 

Egon Schaden narra o mito dos Anyãy, espírito antepassado dos 
Apapokuva: 

«Ü herói Nyanderykey, querendo comunicar-se com o pai. faz 
um maracá e convoca os Anyãy a fim de ensina r- lhes a «danca 
medicinal». Dençam durante quatro meses, até que vem Nyanderuvusu 
(o grande pai ) leva o filho consigo . N yanderykey insiste junto ao 
pai com rogos e perguntas, logrando, finaln1 ente. obter as insígnias 
d e Nyanderuvusu e, com elas, o governo do mundo» ( 257 ). 

A vida religiosa do Apapokuva se move em torno desse mito. 
Ainda sobre o valor atribuído à música será preciso mencion::i r 

a crença de que a «dança medicinal» torna o corpo tão Jeve que o 
conduz facilmente à T erra sem males, ao paraíso, enfim. 

Pela arHumentação-de Curt N imuendaju depreende-se que a «dança 
medicinal» (jiroki) se desenvolve em várias passagens, sendo a nirnon,., 
garai a mais importante. É dança coletiva. da qual participam todo 
o agrupamento e mais aq ueles que já se a fastaram de seu meio mas 
que. nessa ocasião, são atraídos por uma força superior e levados a 
se soliderizarem com seus «compatriotas» . 

A cerimônia se realiza uma vez por ano, entre janeiro e março, 
quando os fru tos do campo ain da não amadureceram . Nimuendaiu 
in forma: «Ü obietivo da festa é o de a fastar para todo o ano ~s 
influências maléficas que possam atinqir os homens, bem como as 
plantas e os animais a limentícios». ( 258) 

f\nalisando o mito, tanto Curt Nimuendaju como E9on Scheden 
chegaram a conclusões quanto à origem da parte cantada. Schaden 
diz textualmente: « ... é de supor .. se que também aqui se trate duina 
invenção do herói; o ponto culminante de toda a «dança medicinab> 
é o· «cari.to medicinal», chamado nyeengarai». ( 259 ) 

Se a dança medicinal for co1npreendida como representação tríplice, 
parece claro que o canto deverá ser incluído na totalidade do mito. 

Esse mito apapokuva dá ênfase à música e ao instrumento, por 
compreendê .... Ios como criação do herói civilizador; portanto , um meio 
de coesão social, estabelecendo igualmente a autoridade do pajé. 

( 257) Schaden, E. Mitologia heróica. . . Ministério da Ed. e Cultura, Rio. 
1959. p. 122 . 

(258) Ni111uendaju apud Schac;len, E ., Mitologia ... p. 125. 

(259) ob. cit. p. 126. 
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Um outro mito, esse dos índios Kaingang, conta que, outrora. 
às festas da tribo faltavam canto e dança. Por esse tempo, os homens 
de Kayurukrê ( avoengo dos Kalngang). andando pela mata, viram 
numa clareira pequenas varas com folhas junto a um tronco. No chão, 
junto do n1esn10 tronco, havia pegadas de criánça. No dia seguinte, 
junto do citado tronco, viram então um porongo na ponta da vara 
que se movia e no movimento produzia sons. No mesmo instante, 
as varas com folhas começaram a se mover compassadamente e ao 
mesmo tempo se faziam ouvºir cantos cujas palavras os homens repro
duziram sem entendê-las. Dessa maneira aprenderam cantos e danças 
sem saber quem tinha sido o mestre. Mas daí há dias, aprenderam 
novo canto e principiaram a fazer um chocalho igual ao que tinham visto 
na ponta da vara. Depois de algumas luas, os homens de Kayurukrê 
descobriram que seu mestre fora o tamanduá-mirim e descobriram porque, 
ao tentarem matá-lo, o animal pôs-se de pé, entoando os mesmos cantos 
que lhes ensinara . 

• 
Para o Borôr.o o instrumento e possiveln1ente a música també1n 

tiveram como criadores os gemeos míticos: Bakorôro e ltubore . O 
primeiro inventor do ica, trombeta de madeira; o segundo do pana, 
buzina poliglobular de cabaças. 

O zunidor, o Aidje, considerado pelo Borôro como um animal 
aquático, está ligado aos ritos fúnebres . O som tirado no instrumento 
anuncia a chegada na aldeia do animal que repre~enta. Colbacchini 
e Albisetti narram a lenda sobre o instrumento: « ... um tal de Rubuja, 
do clã dos Paiwoe, achou um animalzinho bastante pequeno e curioso. 
que. levado para sua casa, foi colocado num receptácu]o cheio dágua, 
para criá-lo, e à medida que crescia punha em um vaso proporcionado, 
até qu~ cresceu tanto que não havia coisa que o pudesse conter. 
Rubuja então o mostrou a vários amigos do clã do Aroroe e estes, 
com 0 desculpa de que os Paiwoe não . tinham ornamentos e cantos 
para honrar o aidjê, tomaram-no e se tornaram seus possuidores» ( 2 (i 0) . 

O A roroe providenciaram logo cantos e ornamentos para o instrumento. 

O poari, cabacinha provida de palhêta, é 0 voz das almas . Segundo 
uma lenda, o poari é criação de Jakorne Kuaddo, que, ao morrer, mandou 
fazer o instrumento de cabacinha para que fica sse como lembrança 
em sua casa da terr.a. Representa, em princ1p10, um indivíduo ein 
outra vida; é a recordação viva de velhos heróis civilizadores, por 
isso considerado objeto sagr0~0. 

E como nos instrumentos estão as vozes de seus criadores, que 
são os seus heróis, são incluídos como parte importante dos grandes 
cerimoniais que se relacionam com o culto das almas dos maiores 
fundadores da sociedade. 

Em tudo sente-se o culto aos mortos, fazendo-os presentes e 
atuantes -a través dos instrumentos que lhes reproduzem as vozes . 

. 
(260) Colbachini e AJbisctti - Os Borôros Orientais, Cornp. Eà. N acional, 

S . Pau lo, 1912, p. 255. 

• 



• 

- 263 

Os estudos de E. Biocca sobre os índios Tukano, do rio Tiquiê, 
revelam mais um aspecto da criação dos instrumentos. 

Uma lenda, referente ao herói Uakti desses índios, diz que ele 
violava e pervertia as mulheres, por isso foi capturado. Era um monstro 
de formas hum•anas, horrendo e tendo todo o corpo aberto em buracos. 
O vento ao atravessar ... lhe o corpo assim aberto produzia sons soturnos 
e lúgubres. Uakti foi morto e sepultado. No lugar em que o enterraram 
nasceram três palmeiras altas, que passar·am a guardar o grande 
espírito ·de Uakti. Desde então os instrumentos de Uakti são feitos 
do caule dessa palmeira. O timbre dos instrumentos corresponde aos 
s·ons tirados pelo vento ao passar pelo corpo esburacado de U akti. 
E em razão "do comportamento de Uakti em vida, as mulheres que 
ainda vissem ou ouvissem o som do instrumento ficariam imundas. 
Por isso, se uma coisa dessas acontece, a mulher teria ou terá fatalmeute 
de ser sacrificada. 

Lendas e crenças já vêm da época colonial criando interrogações 
e estimulando pesquisas. 

A ssim, com relação aos Tupinambá, há informações sobre ~J1n 
tambor sagrado denominado botuto ( ?61) e sobre cuja utilização e 
origem as cr3nicas nada esclarecem. Mas sobre um outro instrumenLo 
com a mesma denominação e igualmente vinculado a culto, Alexandre 
von Humboldt apontou como usado em tribos do Alto Orenoco. Mas 
dessa vez não se trata de instrumento de percussão, mas de sopro, 
pois é uma trombeta de barro cozido. de conformação poliglobular. 
Venerada como instrumento do grande espírito Cachimana, os índios 
daquela região, tal como o Apapokuva-Guarani, consideravam-na n<:1 
época como um ser vivo e por isso também a alimentavam. E por 
seu intermédio, isto é, servindo-se de sua sonoridade, é que Cachimana 
se comunicava com sua gente. 

Só os iniciados 
essa confiança era 
tivesse vida pura . 

é que a poderiam guardar. Para chegar a merecer 
imprescindível que o indivíduo fosse solteiro e 

O som do botuto provocava abundância. 

No passado, segundo pode observar H umboldt, 
numerosas constituíram-se sociedades religiosas para 
guarda do instrumento. 

• 

nas tribos ma is -a veneraçao e 

As mulheres e às crianças era proibido vê-lo e participarem <le 
seu culto. 

Também a flauta de paxiúba, juntamente com o Surubi, a trombeta 
de trançado, sempre fizeram parte de cultos a heróis civilizadores. 

A trombeta de casca do Tikuna, denominada Bu-bu, pertencente 
ao grupo das Uaricanas, está vinculada ao culto do herói Dyoi . Só 
a fazem soar à noite. 

(261) Denis, F. Une fête bresilienne . .. J. Techner, Paris, 1850. p. 67. 

t 



• 

- 264 -

En1 1962, o professor Roberto Cardoso de Oliveira trouxe, das 
aldeias tikunas, dois apitos, u1n de fruto e outro de osso, os quajs, 
com o tambor de carapaça de tartaruga, o Tori ou P oui, são instru~ 
1nentos da Festa da Moça Nova , festa que, pela denon1inação, já ~e 
identifica con1 uma ceritnônia· de puberdade . 

O s apitos são próprios de personagens da aludida cerimônia; o 
apito de fruto, o Taikiri, é o instrumento do M acaco prego e o de 
osso, o O ·amaí, do Pai do vento. 

Sobre a utilização do instrumento em horas determinadas do dia 
ou da noite certamente que obedece a intenções, as quais ainda estão 
carecendo de pesquisas de modo a obter--se algum esclarecimento. 

Como as pesquisas no campo musical têm sido feitas, até bem pouco, 
de maneira poueio satisfatória, não há recursos para uma avaliação 
razoável em relação à dança. Que é parte do complexo musical é fora 
de dúvida, mas isso enquanto não se d·esmembraren1 os elementos que 
formam o todo musical. Mas, ao que parece, isto já começa a se esboçar, 
pois Egon Schaden, reproduzindo uma observação de Koch Grünberg 
a respeito de uma festa dedicada a um herói de tribo ao Alto Rio 
Negro, dá a notícia: «a dança.não é acompanhada de canções». ( 262 ) 

E os cantos religiosos também estarão incluídos nas lendas? 

É de crer que, ainda agora alguns ou talvez muitos, deverão ser 
considerados como de autoria de personagens míticos. 

Milo1naqu?, aquele de cujas cinzas nasceu a Paxiúba (lriartea 
ventricosa, Mart.) cantava maravilhosamente segundo a lenda; a 
«dança medicinal» , a que torna o corpo tão leve que leva o indivíduo 
para a terra sem males possui o seu «canto medicinal» , o qual, como 
muito bem observou Egon Schaden, poderia também ter sido inventados 
pelo mesmo Anyãy, um antepassado dos Apapokuva; o tamanduá..-mirim 
foi o professor de dança e de canções para os K aingang. 

Mas não só aos instrumentos e aos cantos e danças cerimoniais 
atribuem uma origem, mas também aos sons musicais que existem à sua 
volta e que os impressiona. Em tudo procuram uma causa, uma razão 
que possa esclarecer o fenômeno que intriga ou agrada. E naturalmente 
a fanta sia vem em auxílio dessa curiosidade justa na qual está eviden..
ciada a inteligência perquiridora. A imaginação tece em torno dos fenô..
menos físicos simples e freqüentes estórias e lendas tocadas pela poesia 
in stintiva. 

O crítiço José Veríssimo, observando as populações indígenas e 
.mestiças do Amazonas, chegou à conclusão que os tupi..-guaranis dessa 
r_egião a tudo atribuen1 uma mãe. Sobre a mamorana ( Bombax aquatica, 
f\ubl.) recolheu uma lenda que passou à população indígena mestiça 
com a mesma significação, o mesmo lirismo encontrado pelo nativo. 

«Em uma ocasião - narra Jos-é Veríssimo - tendo eu indagado 
d' onde provinha o estranho rumor que me chegava aos ouvidos, respon
dou--me uma velha mameluca: é. a mãe da mamor:ana. 

(262) ob, cit. p. 1~7, ·- .\_.. -

• 

-· 

• 
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M a n1 01ana é planta que cre'scc e1n touceirds · à beira d ' ág ua. Natu
ra hnente o vento agitando suas folhas la rgas e fortes unia contra as 
outrC\s p rodu zia o som. o qual. se.H undo él i n1tlginél ção da gente do lugar 
crél él \ 'OZ da n1ãc <lo vegetal ». ( :.ir,::) 

A par te estritamente musica l, pelo fat o de ser passh·el de constant es 
n1odificações, torna difícil a pesquisa, Jn as nen1 por isso impossível. 

Nos qantos guaikurus, recolhidos em 1948, entoados por duas 
pessoas distintas, Vicença e Morcego, encontram-se aproximações 
interessantes que poderiam ser compreendidas como resultantes de fonte 
comum. Mas sobre sua criação nada foi tentado, nem pensado. 

O tema é devéras atraente e deverá ser abordado com interesse 
e profundidade. 

P aul Radin, tratando da iniciação do sacerdócio entre os índios 
da América do Sul, adverte que o ato engloba naturalmente a cerimônia 
do maracá, que nessa ,ocasião deveria ser cheio com material necessário. 
Faltou clareza à descrição e ao comentário, mas depreende-se que, alé1n 
de ser indispensável por ser instrumento do pajé, o material de que 
tratou deveria ser selecionado. M etraux julgou que a escolha da espécie 
de sementes para a composição do chocalho de função religiosa obed~cia 
a razões muito especiais. 

A verdade é que enquanto não se dispuser de material e documen
tação substanciosa para um estudo sério a respeito somente poderão 
ser observados os pontos essenciais. que encarecem o valor específico 
do instrumento. No entanto a incidência de certas espécies de sementes 
em tribos e áreas, notada no passado e a inda encontradas presente .... 
mente, se não confirma, pe1o menos reforça a suposição de Metraux. 
É o caso da canna glauca, L., muito aproveitada em várias tribos 
brasileiras. 

T àmb-ém a Thevetia neriifolia, que entra em larga escala na 
confecção de chocalhos em fieira, desperta curiosidade. Desde a 
Colônia, com Thevet, Lery, Soares de Souza, foi apontada e as pesqui .. 
sas de Barbosa Rodriques, Kissenberth, Piso e Margrav, Ehrenreich, 
Boggiani, no século ~IX, a assinalaram e a inda aparece com freqüência 
nos inst rumentos u1tin1amente recolhidos . 

Quer parecer também que a diferença de sonoridade influi ~a 
escolha do material, de maneira a corresponder a determinado efeito 
ou adequado à sua aplicação. A este respeito pode-se argumentar con1 
o material contido em chocalhos uti lizados em cerin1ônias relacionadas 
com a época do plantio, quando as chuvas são indispensáveis: material 
leve, produzindo son1 quase sussurrado. Esta observação, feita no 
Brasil, vem esclarecer o encontro do chocalho tubular, cheio de élitros. 
recolhido em tribo do Paraná, cuja oonformação coincide exatamente 
com instrumentos· similares usados por tribos do M éxico em cerimônias 
ligadas à agricultura. 

(263) V eríssimo, J. , As popularõcs indí_qenas e . . . - in «Rcv. Inst. H ist. 
Gc(>IJ. do Rio de Ja neiro», V ol. C. t• pa rte, 1887, p . 259. 

• 

t 



• 
- 266 -

Com a diferença do materia l intróduzido no interior dos chocalhos, 
diferença devida à espécie utilizada, à qualidade das sementes ou outro 
material, às proporções dos mesmos, o índio a lcança uma gama quase 
infinita de sonoridades raras, ainda enriquecida pela técnica de -execuçao. 

Além do materia l, deve-se observar a ornamentação. 

Izikowitz e Karsten consideram toda a ornamentação de penas ou 
desenhada como essencialmente exorcista. P elo que tem sido notado 
pode-se acrescentar as ga rras, os cascos e as sementes. Nos instru
mentos de culto ou de uso pessoal é comum verem-se uma ou outra 
ornamentação, quando não aparecem conjugadas . 

Desde as narra tivas de Hans Staden, Jean Lery é possível consta
tar-se a exigência da pintura e das penas. Barbosa Rodrigues men
cionou instrumentos pintados e envernizados com jutaí-sica. Roquette 
Pinto considerou superficialmente esses porn1enores, mas os instru
mentos sagrados do Paresí por ele recolhidos são ornados invariavel ~ 
mente com cores e desenhos. 

N a Enciclopédia Borôro, de Albissetti e Venturelli , esta estam
pada toda a gama de coloridos em penas necessária à distinção do 
instrumento nas cerimônias : a pintura, o desenho e a coloração das 
penas são· modificados segundo a ocasião e ainda de acordo com a 
posição do indivíduo e de sua família. 

Desenhos, pinturas, coberturas de penas, ou penas e frutos soltos, 
pendentes, têm, na verdade. significação e importância em virtude da 
ação que lhe atribuem nas cerimônias. No material que envolve ou 
é colocado nos instrumentos estão representadas fórmulas simbólicas 
que valem por mensagens impressas. 

A figuração zoo ou antropomorfa também tem implicações com 
o lado religioso. Izikowitz opina a esse respeito : «Fiqure of human 
being and birds in relief most likely they werer socied tools». 

Exemplos desse tipo de decoração encontram-se nos zunidores 
dos Kamayurá e dos Borôro, nos bastões dos Tikuna . 

Levan.do em conta a decoração, portanto, deve-se encarar cromo 
objetos úteis aos cultos: as grandes trombetas do Rio N egro, feitas 
de caule de palmeira, nas quais há tufos de penas; os bastões impo
nentes com figuras em relevo zoo e antropomorfas, dos Tikuna e ainda 
o tambor de carapaça de tartaruga, os apitos da Festa da M oça N ova, 
'da mesma tribo. Ainda há a enorme variedade de tipos ·e aparência 
de chocalhos de toda sorte; as ocarinas cobertas ou ornamentadas com 
penas, também pirogravadas; os bastões do Rio Negro marcados com 
emblemas feitos a fogo, o chocalho de lança da mesma região. 

Tudo isso a inda continua como meio de comt\nicação sem pala
vras, que, pelo fa to de não limitar as fronteiras da compreensão, está 
na turalmente indicado a penetrar no mistério que envolve a vida e a 
morte; continua, embora um outro indivíduo mais ladino e observador. 
pense como o «capitão» M anoeJ, da tribo Urubu, que confessou 
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a Raimundo Lopes, em 1930, não acreditar que no maracá houvesse 
um espírito. Ele não mais acreditava. mas não deixaria de acompanhar 
o seu grupo nas cerimônias tradicionais: o hábito e o receio tolhem os 
mais ousados, dando, assim, continuação às práticas tradicionais. 

Foi observado que após a consagração ou aceitação do instru ... 
mento, este passava a ser alvo de respeito e veneração e por isso 
improvisavam locais para guardá ... ]o, conservá ... lo e mesmo ocultá ... }o 
das vistas dos não iniciados e sobretudo das mulheres. Os padres 
M an uel da Nóbrega, Simão Vasconcelos, José Anchieta deixaram 
informações sobre os locais onde eram guardados os objetos reservados 
aos cultos. 

Metraux, considerando esse aspecto da religião do índio, sobretudo 
no que se refere ao Tupinambá. julgou corresponder a práticas animista s 
que elevavam o chocalho globular ou outro qualquer instrumento a 
condição especial demonstrando a existência de um culto cujo exercí
cio começava a exigir fiÇJurações materiais e locais reservados para 
a guarda e conservação de utensílios próprios. Alexandre Humbloldt 
viu no culto do botuto dos índios do Orenoco uma tal importância polí ... 
tico-religiosa, que poderia ter dado ensejo à expansão de um domínio 
sobre todas as outras tribos da mesma região, isso se a catequese não 
tivesse perturbado o andamento dos fatos, como opinou. 

No século XVIII, o desbravador Antônio Pires encontrou as 
l amacás, cabanas onde os índios Pare si guardavam seus ídolos. E sses 
ídolos, entretanto, não foram n1encionâdos. M as, em 1912, Roquette 
Pinto viu as mesmas lamacás e pôde constatar que os objetos aí reco..
Jhidos eram instrumentos musicais: a ~ flautas que têm a mesma 
denominação. 

10 s Munduruku guardam as flautas, as caduques, em ranchos 
especia is : os Ekçá. 

Guardados nas Casas dos homens, nas casas das flautas, nos 
ranchos medicinais, nos igarapés, nas margens de rios, os instru
mentos ficam ocultos e proibidos à vista das mulheres e das crianças. 
Em certas tribos nem mesmo podem ouvi- los. Com isso criaram, e assim 
persiste em alguns pontos, o mito da inferioridade da mulher e conse..
qüentemente seu afastamento no que concerne aos a ssuntos importantes 
da tribo . M as as proibições em razão das falhas graves atribuídas 
à mulher, teve e tem por finalidade manter indefinidamente o domínio 
do elemento masculino, que assim tornou-se senhor absoluto da situação . 
E a mulher teve e terá de se conformar. a inda por muito tempo, com 
as condições que lhe foram impostas diante dos castigos que a ameaçam 
e a té a morte forçada, no caso de desobediência. 

Vê..-se que o instrumento musical, admitido em caráter permanente 
nos cultos, exerce uma função social bem importante, visto poder influir 
até na organização da sociedade. 

• 
* * * 

D e forma alguma poder-se-á ver nos instrumentos musicais do 
índio brasileiro criações unicamente suas ou de sua utilização exclusiva. 

• 

• 
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Consid erando os instrumentos en1 suas .fategorias t! formas, natu
ralmente chega-se à conclusão de que o inaígena não foi, nem é o 
«inventor» de tipos padrões, e1nbora possa ser responsáYel por algu1na 
f orn1a diferenciada. 

Toda a música pritnária de agora, o resultado de pesquisas 
efetuadas em épocas passadas, o material arqueológico , todos proce
dentes de vários pontos da terra , confirmam o a forismo de Salomão : 
não há nada d e novo debaixo do sol. ( 2G4 ) 

Mais do que a música, os in strumentos dão oportunidade ao 
confronto, demonstrando e confirmando que a ordem de desenvol
vimento sempre se estabelece partindo do Ri tmo para a M elodia e 
'desta para a Harmonia. 

A questão importante é a adoção de critério que venha elucidar 
os inúmeros pontos coincidentes, mas de maneira a que não se coloque 
o índio em situação injusta e imerecida. 

Na verdade, o encontro das mesmas categorias, dos mesmos tipos 
de instrumentos, muitas vezes feitos com materia l idêntico ou equiva ... 
lente, a maneira de utilizá- lo, dão causa a que se formule duas 
perguntas: 

1 ~) haverá relação entre todos esses achados? 

2"' ) o objeto com determinada configuração, de aplicação e fina
lidade semelhantes. decorrerá das condições e dos níveis atingidos 
pelas sociedades? · 

Até certo ponto as condições ecológicas poderão contribuir para 
as coincidências apontadas. Mas certas configurações e recursos 
empregados fazem ver que há centros de produção e distribuição 
mantendo. a través de qualquer meio de comércio ou propagação, 
a presença de tipos instrun1entais, que se tornam pecuJia res a re~iõ~s. 
como acontece com o chocalho de lança dos grupos do Rio Negro 
e afluentes. ' ' 

A procura das origens, levando de pesquisa em pesquisa, estabe
lece naturalmente um encadeamento e assim alarga-se consideravelmente 

.0 quadro de observação a té retornar ao meio indígena brasileiro. A 
fa ixa que então se descortina é bastante extensa no espaço e no tempo . 

A universalidade do aproveitamento da voz, 'das palmas, do 
pa tear ( *) , já de si são rnotivo de aproximaÇão porque são manifestações 
instintivas. 

Se o indígena do Brasil marca suas danças ba tendo com o pé 
'diretamente no solo ou sobre uma prancha colocada numa abertura 
feita no chão, em outros meios, em outros lugares também usam <los 
mesmos processos, como há notícias: ba ter de p·és dos habitantes do 
Senegal, dos negros da Martinica, dos grupos primitivos, enfim. Aliás 
o hábito de sapatear é comum a manifestações de cunho nacional. 

( 264 ) Salomão. Eclcsiaste, 1, l O. 

( * ) P atear c1nprcgado no sentido cxch.t~ i vo de bater com o pé. 

' 
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Aberturas no chão, sobre as quais os Aparai, do baixo An1azonas, 
colocam uma tábu;.i é um derivado do tambor d e terra, do mesmo tipo 
dos fei tos diretamente no solo, encontrados na Abissínia. 

É evidente que no simples batucar, tamborilar, depara-se com 
formas elementares de exteriorização 1nusical, mas que ajudam a des .... 
vendar os caminhos da Música. 

O s qhocalhos em fieira, sob vários aspectos, não aparecem 
somente nas tribos do Brasil, pois foram apontados como em uso desde 
o século XVIII, pelas mulheres beduínas, pelo encantador indiano 
e vistos, ainda no então Congo Belga e em várias outras populações 
primitivas, incluídas as do Chaco, da Califórnia. Recuando muito mais 
no tempo, esse tipo de instrumento também é a ssinalado entre os 
A zteca. E todas as observações em torno do objeto têm constatado 
que sua utilização sempre esteve intimamente relncionad.a com as danças, 
como sucede até agora. 

Mas o chocalho que, incontestavelmente, possui uma área de 
expansão realmente vasta é o globular. que tanto pode conter material 
sonoro em seu interior, como na superfície da esfera. Com esta parti .... 
cularidade apresentam..-se os chocalhos negros, enquan~ o índio 
possui o cheio de sementes e decorado de maneira original. No en tanto 
o Gorotire coloca sementes pendentes em seus chocalhos. 

Chocalhos tubulares, como o encontrado em tribo do Paraná, que, 
de acordo com as pesquisas de Izikowitz, poderá ter alguma aproxi .... 
mação com instrumeIJ.tos similares usados em tribos mexicanas, também 
existe no Colorado, na Guiana, em Madagascar, porque, como elucida 
Schaef f ner, «alguns podendo ser atravessados por clavilhas». 

Ainda na categoria de percussão, há os tambores feitos de tora 
de madeira, tanto existentes nas tribos brasileiras, como entre populações 
da Africa e Oceania. Mas a particularidade interessante é que há 
tambores de fenda semelhantes aos dos Miranha em uso pelas popu..
lações negras, indianas e oceânicas. 

O tambor d'água dos velhos Guaikuru, que, aliás, é encontrado 
nas duas Américas, assim como o de cerâmica, são vi~tos igualmente 
na África. O tambor de vaso, como o dos Pakaa--Nova, ainda em uso 
na Europa at-é o século XIV, existe nos países árabes - o darabukka. 

Com os bastões de ritmo pode--se notar o 1nesmo fenômeno, pois 
integram o i11strumental de tribos da O c.eania. " 

O zunidor, como instrumento ritual, aparece ta nto n as tribos 
brasileiras como nas de África e O ccania. 

A s flautas nasais, retns, do mesmo tipo das encontrad.as entre 
Botocucf os. e AzJinajé, foram vistas no T a iti pelo Capitão Cook; quanto 
à flauta nasal de discos, comum a Paresí e N ambikwara, parece consti..
tuir exceção, pois até agora não há referências a seu respeito em outro 
qualquer lugar. 

O instrumento provido de recurso à guisa de palheta, também 
pode dar ensejo a aproximações como acontece com a flauta chinesa 
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. 
denominada Ti, que contém uma membrana de bambu a maneira da 
de osso do Uaupés em cujo interior há um diafragma de cera. Com 
esta particularidade existem flautas no Peru . 

A trombeta poliglobular borôro, feita de cabaças unidas por meio 
de cera tem similar na Africa negra. Nesse caso, pelo fato de se tratar 
da Lagenaria, é possível ver..-se não coincidência mas influência. 

'Ü vaso..-chocalho, considerado pelos especialistas como objeto 
pré..-colombiano, ainda existe em tribo xinguâna - Waurá. 

Na relação dos instrumentos semelhantes na aparência e ainda 
destinados a funções idênticas ou aproximadas, até mesmo os resul .. 
tantes da junção de materiais diversos ou de dimensões desiguais 
enoontra .. se o mesmo quadro, con1 uma ou outra exceção, como o 
ta1nbor catuquinaru, a flauta .nasal de discos e a flauta harmónica. 
Mas será prudente não afirma r, porque na flauta harmônica depara-se 
com uma espécie de forma primitiva do Cheng chinês. 

O assunto é vasto, por isso fez..-se menção apenas a alguns instru .. 
mentos indígenas que têm analogia com outros existentes em outras 
culturas, remotas ou atuais. ( * ) 

INSTRUMENTOS E MúSI·::A 

A documentação sobre música instrumental ainda é bastante pobre 
e em geral dando impressões circunstanciais, aparecendo mais como 
revelações isoladas. 

Levado pela musicalidade e pelas imposições de sua cultura, o 
indivíduo pode produzir coisas interessantes con1 a voz e no instru .. 
mento. Mas para que se possa avaJiar a importânoia desses achados 
dentro do contexto social será preciso que existam condições indispen .. 
sáveis à sua validade. 

Com exceção dos instrumentos de percussão, utiliza dos com a 
fin alidade de disciplinar os movimentos das danças ou sublinhar a 
linha do canto, pouco se conhece em que se baseia, em que consiste 
a manifestação da música instrumental. Daí ficar..-se em dúvida algumas 
vezes e perguntar .. se: será música instrumental ou música feita no 
instrumento'? 

É certo que a percussão oferece margem a que se julgue a habi .. 
lidade do indígena, mas a músiqa propriamente dita só poderá ser 
realizada em instrumento que dispuser de condições para a elaboração 
de desenhos musicais. A esse respeito at-é há pouco os documentos 
recolhidos, além do número reduzido, não davam oportunidade a 
avaliação razoáve1. 

Dentro de um mesmo grupo ou uma mesma tribo, nunca foi fei~a 
qualquer pesquisa abrangendo manifestações vocais e instrumentais, 

' 

( * ) O bras especializadas sobre o assunto: 
- lzikowitz, K .G., Musical and other lnstruments of the South America lndians. 
- Schaeffner, A ., Origine des · instt'uments de musique. 

• • 
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de maneira a permitir juízo aproximado, pelo inenos, sobre critérios 
adotados e o quadro em seu conjunto. O que a documentação tem 
apontado quase sempre é completa independência entre os dois campos, 
independência ainda agravada pelas disposições negativas de certos 
executantes, que, assim, ainda mais dificultam o trabalho. 

Sobre música instrumental há para considerar : 

1) os solos, isoladamente ou em função do conjunto; 
2) a rnus1aa de conjunto; 
3) o canto acompanhado por instrumento. 

Naturalmente que o próprio instrumento terá de ser levado em 
conta já que, com pequenas exceções, só a flauta tem condições para 
orientar sobre o assunto. 

O SOLO 

No solo evidencia ... se imediatamente a musicalidade individual, 
que, às vezes, entra em conflito com as possibilidades do executante. 
Como exemplo pode~se apontar os solos feitos pelo índio urubu, 
Alexandre, como o chamaram os brancos. 

Nos três números, gravados por Max Boudin, em 1948, à revelia 
do «flautista», pois a gravação o surpreendeu tocando e cantando 
distraidamente, ficou bem claro a espontaneidade da manifestação. 
Apesar. de sua inabilidade como executante, Alexandre .qonseguiu tirar 
das limitações de seu instrumento alguns motivos de inegável interesse 
(Does. ns . 69, 70, 71) . 

Cha ma imediatamente a a tenção o fato de que em qualquer um 
dos solos não se encontra a fórmula melódica, nem mesmo fragmentada, 
que tanto caracteriza a música urubu e que o próprio Alexandre entoou 
na mesma ocasião, no denominado Canto do Socó. 

Pelo que foi executado na flauta, pode-se afirmar que o instru
mento tinha condições pa ra reproduzir a fórmula em questão, apenas 
o «instrumentista » não soube fazê ..-lo. No entanto Alexandre, ape~r 
de soprar pessimamente, empregou efeitos como o rubato e o destacado. 

Até hoje nenhum outro documento sobre a música instrumental 
urubu ainda pôde ser confrontado com os da pesquisa de 1948. 

No mesmo ano, 1948, Darcy Ribeiro recolheu dos índios Kadiweu 
uma pequena ooletânea de música instrumental constante de flauta 
acompanhada por tambor. 

O executante foi o índio Matixúa, que se: revelou muito hábil 
numa flauta de 5 orifícios. Não menos eficiente foi seu companheiro 
no tambor, mas seu nome não ficou registrado. 

Embora a pesquisa referente à música vocal kadiweu não seja 
significativa e por isso não se tenha chegado a qualquer conclusão 
sobre ·fórmulas, possivelmente existentes, confrontando..-se com a música 
instrumental, verifica..-se que são absolutamente distintas. É bem verdade 
que se desconhece quais são as características da música kadiweu 

• 
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e nenhuma aproximação chega-se a notar entre esses· números gravados 
em 1948 e o grafado por Guido Boggiani, em 1892. Talvez. que espaço 
tão dilatado não dê mais oportunidade a confrontos desse tipo. 

Em relação à habilidade do executante, o quadro é bem diferente 
do apresentado pelo índio urubu: Matixúa den1onstrou facilidade 
surpreendente no manejo da flauta, conseguindo dominar larga 
extensão da escala do instrumento, sempre com absoluta clareza. 

Qualquer dos docu1nentos é de grande interesse para o estudo 
da música instrumental, mas in suficiente para a avaliação global. 

Nos números urubus o que ressalta imediatamente é a impressão 
de coisa improvisada, achada no instrumento por alguém que procurou 
alguma coisa que chegasse a <:orresponder à sua sensibilidade. É a 
musicalidade sem capacidade de execução. 

No caso da música kadiweu, além do executan te ter demonstrado 
habilidade, os números foram registrados como sendo cerimoniais, 
portanto, existentes, vinculados a tradições, exigindo intérpretes para 
as ocasiões próprias. Se assim apresentavam .. se naquele momento. 
deveriam ser conhecidos também por um ou outro indivíduo, ainda 
que menos dotado. 

Mas a interrogação ficou, pois nenhuma outra pesquisa foi feita 
com intenção de esclarecer. O que con firma a validade dos dooumentos 
como música tradicional é a parte acompanhante do tambor, perfeita~ 
mente entrosado com o solista, dando lugar até a valorização do trecho 
final de um dos nú1neros. 

Ambas as gravações - kadiweu e urubu - revelan1 motivos que 
se modificam ou se desenvolvem de acordo co.m a fantasia do intérprete, 
mais ou menos acentuada. Com isso repete .. se o mesmo quadro verifi .. 
cado na música vocal; um tema que se reproduz integral, fragmentado, 
modificado por omissão ou acréscimo de sons, que se a larga ou se 
contrai em razão dos valores utilizados e sua posição na linha geral. 
Dessa maneira também se estabelece um plano formal , que só poderá 
ser compreendido como derivado da lógica instintiva de criação. 

O ponto importante a abordar na música instrumental seria o 
encontro das mesmas caracterís ticas existentes no lado vocal, afirmando 
assim constâncias e padrões. 

O solo dentro dum conjunto instrumental a inda carece de documen
tação e sobretudo de observação bem orientada. 

RELlNIÃO DE INSTRLIMENTOS 

A parte relativa à música realizada entre instrumentos da mesma 
categoria abre caminhos que levam naturalmente à simultaneidade de 
sons, logo à produção de harmonias. 

Com as proporções e possibilidades dos instrumentos, depara .. se 
c,om funções espontaneamente definidas, visto tanto encontrarem-se 
vários instrumentos soprados de uma só vez, mas em alturas muito 

• 
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próximas, como formações marcadas por sons graves sustentando os 
mais agudos. Com esta característica apresentam-se as flautas gigantes 
do Xingu utilizadas em conjunto. 

Os resultados dessas combinações dão margem a que se procure 
saber: reunir instrumentos significa para o índio fazer música instru .... 
mental? Reunir a linha musical cantada ou soada em instrumentos e 
apoiada em sons graves será música ou canto acompanhado? 

Certamente que a linha musical isolada, produzida no instrumento, 
pode ser compreendida da mesma forma pela qual encara .... se o lado 
vocal. Os solos de flau ta do índio Matixúa. como o grafado por Guido 
Boggiani são músiGas instrumentais acompanhadas ritmicamente. Mas 
ainda na maneira de reunir instrumentos há outros pontos a observar. 

De interesse indiscutível são: a criação de instrumentos em série, 
de proporções desiguais, que, naturalmente, irão prolongar a escala 
padrão do instrumento modelo e dessa forma diferenciar timbres; a 
feitura de instrumentos de um mesmo tipo, mas não guardando entre 
si as mesmas disposições na parte referente à produção de som; a 
constituição de verdadeiros instrumentais e a maneira de explorá-los. 

Como já houve ocasião de se comentar, não se chega a saber 
se em todas as tribos que possuem instrumentos em série a motivação 
partiu de intenções de fundo musical ou apenas restringiu-se a repro
dução de um instrumento tomado como modelo. 

Em relação ao timbre é claro que isso leva naturalmente a parti-
cularidades interessantes, mas, em geral, faltam provas sobre o aprovei
tamento inteligente do jogo de vozes instrum.entais. 

Em 1884, em sua \'isita aos l purocotó, localizados nas cabaceiras 
do Orenoco e· Parimá, Barbosa Rodrigues encontrou, funcionando nas 
cerimônias de puberdade. um instrumental - o Chimari - que se 
compunha na ocasião de Toré (denominado Tiquiã na língua daqueles 
írtdios), flauta s de 2 orifícios ( Cacará}, gaitas de taboca ( Chiauhi), 
tamborzinho ( Samburá), chocalho tubular ( Quehue ), «tudo - como 
disse - compassado pelo bastão ( Uarangá) de grossa taquara, com 
maracás enfeitados de penas» ( 265 ). Mas como eram utilizados não foi 
dito. Mas em relação aos índios do U aupés (os quais infelizmente não 
especificou) o mesmo pesquisador foi bem mais minucioso. Assim, r'efe
rindo-se à trombeta de caule. de jutaí - a Chicutá - informa e dá 
sua impressão pessoal: «Dos instrumentos índios que tenho visto e 
ouvido é o mais feio, porém o mais melodioso. Só tocam aos pares e 
dando um as notas graves e outro as agudas, afinadas sempre um pelo 
outro de maneira que quando tocam parece-se ouvir um só instrumento. 
O seu som é o de uma flauta melodiosa» . ( 266) 

Tem-se notícia que tnn1bém os X e rente usam a trombeta ( Cupauã) 
nas festas, aos pares, mas sopradas alternadamente. 

(265) Barbosa Rodr:gues, J., Pacificação. . . - Ianp. N acional, Rio, 1885, 
p. 142 . 

(266) Barbosa Rodrigues, J. , O Canto . . . «RevL Brasiliense», ano Ili, T. IX, 
1881, p. 51 . 
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Mas ainda é Barbosa Rodrigues quem diz: «O s Uaupés têm uma 
dança original, chamada de Jurupari, que é feita ao som de dez ou 
doze grandes torés, cada um de seu tamanho e grossura, pelo que, 
quando tocados, formam uma orquestra onde aparecem sons muito 
agradáveis» . ( 267) . Barbosa Rodrigues insiste na questão da a finação, 
pelo menos entre os índios do Uaupés por ele visitados. 

A série de flautas paresis, recolhidas por Roquette Pinto, apre ... 
senta disposições que poderiam ter sido exploradas de maneira interes ... 
sante, mas nada ficou documentado, nem mesmo o pesquisador tentou 
qualquer esclarecimento a respeito. 

Qualquer dessas formas de elacoração conduz ao sentido harmô
nico, às vezes atingindo número elevado de sons, como acontece na 
reunião de mulheres tikunas soprando várias businas de bambu (o co
nirê) de uma só vez, mas isso ainda está por pesquisar. 

Da descrição de Eurico de Mello C ardoso Fernandes ( 1944) sobre 
a festa do Turé, dos índios Emer.enhom, da região do Oiapoque, cons
tam «flautas feitas de bambu de diversas grossuras, provocando, como 
é natural, vários sons». ( 268 ) Muito antes, já o padre João Daniel fizera 
referência às flautas de taboca que «ordinariamente são acompanhadas a 
duos e ternos sem tambor» . ( 269 ) 

Em 1926, Curt Nimuendaju viu e ouviu, nas tribos Palikur e U aicá, 
as mesmas T orés ( *) , que classificou como clarinetas. 

Na sessão em que teve ocasião de apreciá ... las em conjunto, eram 
5 os instrumentos, os quais eram designados por denominações próprias 
a cada instrumento e se colocavam em determinadas a lturas da escala 
geral : 

e> - • => ---
Ex. 71 

(267) ib. id . p. 51 . 
(268) Rondon. C. M . S .• Jndios do Brasil, Vol. II, Cons. N ac . Prot. aos 

lndios. Rio, 1953, p. 274 . 
(269) João Daniel, T esouro Descoberto. . . in «Rev. Inst. Hist. e Geográfico 

do Rio de Janeiro, Vol. II. 1840, p. 259. 
( • ) Toré ou Turé: instrumento feito de bambu provido de lingueta batente, 

mas somente dando um som. 
(x) N a obra de lzikowitz, Musical and other sound . .. . , de onde foi tirado a 

ilustração ( p. 258), a clave é a de fá da 3° linha, conforme está no exemplo . 
Certamente houve engano . Há muito a clave de fá da 3• linha caiu em desuso, por 
isso todas as vozes graves passaram a ser escritas na clave de fá da 4• linha 
e assim deverão ser lidos os sons registrados por Nimuendaju : 

• 
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Curt Nimuendaju informou que como instrumento padrão figurava 
o l nalka-rulió, mas não disse o que significavam as denominações e por 
que o ré2 se colocava como som orientador da série. Se isso tivesse sido 
pesquisado naquela ocasião já haveria a lgum escla recimento sobre a 
música instrumental das referidas tribos . 

A melodia era tirada nas 3 flautas mais agudas e os sons graves 
na turalmente das outras duas. 

Do exposto por Nimuendaju tira-se a conclusão que havia dois 
planos: o agudo, para a linha do canto, e o grave, para seu apoio. 
Nessa disposição já se faziam notar uma parte cantada e outra acom
panhante. Mas isso não é maís que uma dedução, pois somente outra 
ou outras pesquisas poderão afirmar ou negar o que o pesquisador 
pr0curou esclarecer. 

O que ainda há de interessante no quadro traçado pelo etnólogo 
é a disposição da série de instrumentos em 4as. e 5as. justas, cuja 
inversão em nada modificaria ou modificará sua qualificação, parecendo 
marcar valores tonais. 

A maioria das informações dessa natureza têm faltado explicações 
sobre as possibilidades dos instrumentos, dificultando bastante o estudo 
da música instrumental . Não basta saber-se do que o índio dispõe e 
utiliza, mas o que consegue musicalmente, pois, é claro, que com instru
mentos realmente musicais, como as flautas, e instrumentos de possibili
dades muito limitadas, visto só darem um único som, deverão existir 
técnicas de execução distintas de maneira a chegar a resultados positivos . 
E quais serão esses resultados para a mentalidade do indígena? 

Nas circunstâncias em que se processa essa espécie de música ins ... 
trumental, não há grande margem para conclusões: outros padrões, 
outros conceitos certamente devem regê-la. E daí a impressão desagra
dável que deu causa a que muitos cronistas e até estudiosos a classi
ficassem como infernal . 

Mas que houve e há intenções bem sérias em matéria de música 
instrumental é fora de dúvida em vista da exigência de orientadores, 
um profissional portanto, a fim de encaminhar os aspirantes a «músicos», 
orientar e disciplinar o executante. Aliás a questão do profissionalismo 
nos grupos indígenas já está documentada há séculos, pois o fato de 
pouparem o prisioneiro cantador ou tocador, a aceitação de que os 
cantos tradicionais fossem e sejam entoados apenas por determinados 
indivíduos, é prova de capacidade pessoal e de seu reconhecimento por 
parte da coletividade, emc-0ra em certos casos haja mais uma questão 
funcional. Isso, como já foi abordado, concorre para uma espécie de 
auto-estimação. É .o que faz sentir a observação de Soares de Souza, 
já no século XVI, ao dizer que os Tupinambá e Tupinaê se julgavam 
«grandes músicos» . 

Sobre educação, preparação e disciplina do executante informam 
as pesquisas de Richard Schomburgk, do século passado, e de Maria 
Helena Dias Monteiro, realizadas em 1970. 
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Schomburgk constatou que entre os Warrau ( *) havia instrução 
musical ministrada por um «mestre», que também se encarregava de 
dirigir o conjunto instrumental constituído por vários torés. A esse 
respeito informa: « . .. cada colonia warrau possui seu proprio professor 
de musica, o H oho,..hit, o qual ensina aos jovens rapazes e homens do 
lugar a tocar uma espécie de oboé, o qual é feito de vara curta ou 
longa de l:ambu, na extremidade da qual introduzem uma embocadura 
estreita de l:ambu na qual há uma fenda ou lingüeta» . Mais adiante 
completa: «Quase toda tarde reúnem,..se os jovens e seus professores 
de música e sob a direção deste realizam no centro da aldeia o con,.. 
cêrto» . ( 27º) 

No fato poderá ser vista influência do civilizado, mas antes de 
afirmar será indispensável averiguar. 

As pesquisas de Maria Helena Dias Monteiro, de 1970, confirm·am 
as observações de Richard Schomburgk, pois encontrou em tribo tam,.. 
bém xinguana de agora - Kamayurá - uma organização semelhante: 
o «mestre», o orientador musical dos jovens, aquele que sabe encaminhar 
«vocações», que está habilitado a corrigir deficiências dos instrumentos, 
portanto, um profissional, um fécnico, que ainda dirige os conjuntos 
de flautas típicas da região. Em espaço de tempo relativamente longo, 
depara,..se com mais esse complemento de pesquisa no terreno musical. 

E ouvindo as gravações de conjuntos de flautas, tanto de l:ambu, 
como de madeira, t eitas por Maria Helena Dias Monteiro, desaparece 
completamente a impressão de coisa improvisada, feita no instrumento, 
como foi notado na música urubu executada por Alexandre, em 1948 . 

Se a flauta longa de bambu, a Uru á, não possui sons claros, 
nem dispõe de recursos capazes de dar ensejo a uma linha melódica 
mais elaborada, deixa entrever um plano de conjunto e a força de sons 
básicos . No seguimento dos trechos gravados, ouven1,..se sons uníssonos, 
oitavados e também desenhos em tercinas, sempre os mesmos, indicando 
ajuste entre os executantes. 

Já com a flauta de madeira, a Jacuí, tem,..se um quadro bem mais 
interessante, pois, tocadas em conjunto de 3, pode,..se notar que a uma 
delas foi contiada a parte melódica, enquanto as duas outras executam 
desenhos independentes. Mas essa independência, entretanto, não exclui 
o entrosamento entre os três instrumentos. Não se trata, na verdade, 
de melodia ou canto acompanhado, mas de um contraponto livre, rudi,.. 
mentar naturalmente, no qual as partes seguem caminhos próprios, sem 
se afastarem da linha geral, firmada na unidade e na lógica. 

É interessante notar que os desenhos de cada uma das partes coin,.. 
cidem sistematicamente nos mesmos pontos, o que revela execução cons,.. 
ciente. A esses trechos não falta beleza real. 

~sse aspecto da música instrumental mostra, e naturalmente con,.. 
firma, a musicalidade do índio tantas vezes mencionada em todos os 
tempos . 

( *) VI/ arrau - o mesmo que Waurá. 

(270) Schomburgk apud Izikowitz, Musical and other . .. 
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E ssas gravações de música instrumental vieram alargar considera .... 
velmente o panorama da música indígena em suas proporções e proba ... 
cilidades . 

C ertamente que devem ser considerados e respeitados os padrões 
vigentes em cada tribo, em cada grupo, sem o que nunca será possí•iel 
aceitarem ... se as manifestações do índio senão como «harmonias do 
inferno», como as definiram alguns cronistas. 

Se na música instrumental ainda não foram encontradas as mesmas 
características da vocal, isso poderá decorrer de hábitos firmados, mas 
também de falha da própria pesquisa, quando feita sem profundidade. 

Mas o tema aí está exigindo a atenção devida. 

A voz acompanhada por instrumento também é campo de observa .... 
ção de inegável interesse, mas ainda carece de documentação capaz de 
permitir estudo sério . 

M as ao utilizar os instrumentos, isoladamente ou em conjunto, 
qual a intenção do índio? 

F azer música simplesmente? E stabelecer mais um meio de comu .... 
nicação? · 

É claro que comunicação existe de qualquer forma, n' as há dife ... 
renças distinguindo ... as . 

Sempre que ligada à religião, a música instrumental deve ter signi ... 
ficação igual ou aproximada da feita por intermédio da voz: com uni .. 
cação, participação e solidariedade. 

Embora os documentos .dêm o nível de musicalidade de certas 
tribos e o que a lcançaram em matéria de música de conjunto, continua ... se 
ignorando quais os pontos de vista que orientam essas manifestações. 
O que interessa à Musicologia não é só comparar, mas constatar níveis, 
técnicas e desenvolvimento dentro dos padrões próprios a cada so .... 
ciedade . 

CANTO !:: MAGIA 

A preocupação do índio com relação à voz cantada não tem sido 
observada com o interesse devido. Poucos pesquisadores abordaram 
até agora essa particularidade. Da magia krahó há pesquisas de Cesar 
Augusto M elatti, realizadas em 1963, as quais forneceram dados muito 
interessantes . 

Pelo que foi captado por Melatti, os recursos de que lançam mão 
prendem ... se à obtenção ou ao aperfeiçoamento das faculdades auditivas, 
à memória, à percepção e à própria voz. 

Cesar Melatti é quem informa que essas práticas atingem as 
crianças desde que começam a andar até aproximadamente os 12 anos. 

O Krahó utiliza processos diferentes para um e outro sexo, havendo, 
entretanto, a lguns de natureza comum . 

' 
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De uso exclusivamente masculino são: 

o l kreia'k, que é uma pequena cuia de cabaça, ornamentada com 
penas de papagaio. Usam o objeto pendente do pescoço e virado para 
as costas. Esse amuleto serve para abrir os ouvidos do menino e fazê-lo 
aprender depressa as cantigas . U tilizam penas de pagagaio porquê esta 
ave sabe imitar todos os outros animais, sabe cantar, assoviar, enfim, 
tem bom ouvido para aprender. A cuia nunca é usada para beber qual
quer líquido . 

o K'rek - pau de terra - é proveniente de um vegetal que tem 
o tronco e os galhos ocos. Nessas cavidades os cupins depositam terra 
e esta terra que os meninos esfregam na garganta, no ester.no, em movi
mento vertical, e sobre o estômago, em movimento horizontal; a lguns 
chegam a ingerir pitadas dessa terra. 

O K' rek tem por finalidade engrossar a voz. 

Com o Po'pok - taboca que nasce à beira d 'água - os meninos 
krahós fazem um canudo com um de seus colmos e nele bebem água 
de r ibeirão. Também para isso usam a cabaça ou outro qualquer reci ... 
piente, pois, ao que parece, o que funciona como recurso mágico é a 
água de ribeirão. E ssa prática tem por objetivo limpar a voz. 

Miolo de tatup.eba ( Euphractus sexcintus, Lin.) comido faz com 
que os meninos aprendam muitas cantigas. Isso porque o tatupeba 
é animal de bom ouvido . Quando o caçador bate na entrada de sua 
toca, mesmo que o peba esteja l:em no fundo, escuta e logo começa 
a cavar. 

De uso feminino são: 

O Kupudin'ka - papo de guariba. · As i:neninas o usam sobre o 
peito preso a um fio. Bebem água nesse recipiente para «engrossar» 
a voz. Para o Krahó é necessário que a mulher tenha voz grossa para, 
quando cantar, pronunciar bem todas as palavras. 

A mulher não carece de nenhum recurso mágico para aprender os 
cantos porque ela apenas acompanha o cantador. 

Práticas comuns aos dois sexos: 
o Hohogré-ho e o Koijai'in. 
H ohogré ... ho são folhas de um arbusto denominado brinco. 

Para a finalidade que designam, essas folhas são dobradas no sen
tido do comprimento e quando sopradas produzem som . Também podem 
ser queimadas e a cinza esfregada no pescoço e no peito. A folha e 
mesmo suas cinzas servem para «limpar» a voz . 

Mas não só a utilizam com finalidade estética, como também para 
fins curativos, pois as empregam quando as crianças demonstram difi
culdade em falar. 

O Koijai'in já é um instrumento, espécie de chamariz, pois se com
põe de dois pedaços de concha de caracol, colados com cera e que 
imita o marreco. O instrumento tan1bém é usado no ritual do Hok 
(gavião) e do Koijai'in (marreco). 

, 
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Foto 33 - Magia kra hó 

l ) I k reia' k: cu ia de cabacinha 
ornan1entada com penas de papa
gaio. 

2) Miolo de tatupeba . 

3) H ohogcé-ho : folhas de um 
vegetal. 

4) K upudin'ka : papo de guariba. 

5) K'rek : pau de terra . 
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Nessas práticas revela-se ainda uma vez o preconceito em relação 
à mulher, pois com exceção do Hohogré'ho e o Koijai'in, os recursos 
mágicos são distintos para meninos e meninas, embora a finalidade seja 
a mesma. 

Mas o que é deveras interessante no conjunto dessas práticas é a 
preocupação em atingir determinado nível estético, naturalmente acorde 
com o padrão da tribo e ainda mais o fato de pensarem e exigirem boa 
dição. Isto realmente representa parte do índice de inteligência musical 
que o Krahó alcançou naturalmente ou atingiu através do contato com 
o branco, já que a tribo mantém--se permanentemente próxi~o do 
civilizado. 

O Borôro também tem suas «simpatias» ligadas à música. São 
os padres Colbacchini e All:..isetti quem dão notícias a esse respeito: 

«Para aprender a cantar é suficiente carbonizar a raiz carnosa do 
jureau, um arbusto, e com o carvão sujar as orelhas . 

Para aprender e . lembrar cantos e lendas basta mastigar as folhas 
de uma planta chamada baxe ennoddo ... re,...u oú então introduzir no ori
fício do lobo auricular um galhinho de jowe e erubbo. 

Para ter voz bela e vibrante durante os cantos, engolem o suco 
das folhas do ruo poroddogeba ou do nabuu o jorubbo. 

A resina Kidduguru misturada com o pó de carvão de um3 raiz 
serve para traçar duas linhas pretas desde o conduto auditivo até 
quase a metade do láb.io superior: com isso o índio pode oprender, 
reter e cantar com toda a per feição os seus cantos». ( 211) 

Os dois missionários ainda verificaram que os índios «servem-se 
de outras hervas para se conservarem acordados durante os ~xtensíssi,... 
mos cantos, que geralmente são cantados de noite». E concluem: «É 
bastante assistir a um canto deles para se compenetrar com que pro,... 
fundo sentimento religioso é executado. O índio que canta toma um 
semblante sério, fica com os olhos baixos ou fechados e um porte 
austero e religioso em todo o corpo. Parece que o mundo ao seu 
redor desapareceu; não o afastam de seu ato religjoso nem as vozes 
e os gestos dos . assistentes» . 

Em vista do material recolhido nos últimos tempos e sobretudo 
do confronto entre os elementos formadores da música indígena de 
ontem e de hoje, pode,...se afirmar, sem sombra de dúvida, que apesar 
de todos os embaraços que lhe têm sido criados, apesar de lhe ser 
negado, muitas e muitas vezes, o direito de viver conforme as particula ... 
ridades de sua cultura, o índio tem conseguido sustentar ... se heroicamente 
na luta desigual, mantendo padrões próprios, entre os quais incluem-se 
os da música. 

Os que contestam essa atuação viva, atuante, argumentam valen ... 
do ... se de fórmulas, também existentes no meio civilizado e ainda levando 

(271) Colba·::chini e Albise.tti, Os Borõros Orientais, Comp . Ed. Nacional, São 
Paulo, 1942, p. 361. 
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em conta os trabalhos catequéticos, os quais, como é sabido, se fundaram 
em geral no afastamento total e compulsório de usos e costumes nati .. 
vos. E raramente reconhecem ou querem reconhecer um ou outro ele .. 
mento original, fazendo crer desse modo que o índio é e sempre foi 
um incapaz, um retardado e o que apresenta de melhor procede inva ... 
riavelmente de fonte alheia. Isso atinge igualmente os instrumentos. 

E sse quadro, profundamente melancólico, vem sendo veiculado há 
séculos por todos aqueles que, não podendo destruir imediatamente cul
turas já fundamentadas, pretenderam e pretendem anular a figura do 
silvícola de maneira a justificar presenças e métodos nem sempre reco ... 
mendáveis. 

O encontro de planos e fórmulas também utilizadas pelo civilizado, 
como fez ... se notar, já aparece nos primeiros documentos grafados logo 
na segunda metade do século da Descoberta e nos que vieram com as 
informações posteriores. 

É possível que pensem apontar nessa altura já a influência do 
europeu. No entanto o estudo das manifestações de ordem primitiva, 
em geral, oferece a oportunidade de comprovar que os caminhos que a 
Música percorre em seu desenvolvimento são invariavelmente os mesmos, 
apenas com variantes caracterizando povos, regiões e aglomerados. 

Carecendo de ordenação e lógica para que se porte como lingua ... 
gem, e linguagem sem iimitações, por certo não poderia prescindir de 
fórmulas e pontuação, a fim de se tornar compreensiva e até facilitar 
seu registro . 

É claro que, servindo a línguas estranhas, algumas das quais nem 
mesmo razoavelmente conhecidas, adquiriu matizes e expressões total .. 
mente ignoradas pelo civilizado . Mas isso não significa nem negação 
da música, nem ausência de valores. 

A Música em geral, surgida do som e disciplinada pelo Ritmo, 
veio e vem cumulando processos espontâneos, diferenciando-se assim 
em fases, distanciando-se em períodos, através dos quais as fórmulas 
elementares foram e são ampliadas, aperfeiçoadas pela sensibilidade do 
homem em sua agitada vivência. E como os caminhos são impressio .... 
nantemente semelhantes, há momentos em que músicas de diversos 
níveis apresentam particularidades e tendências comuns. 

Nas manifestações do índio brasileiro constata-se admirável coe .. 
rência de maneira a permitir a aproximação entre os cantos recolhidos 
há quatro séculos e os que hoje são grafados e gravados em várias 
tribos . · 

Não se pense, entretanto, que decorrido todo esse tempo, a música 
indígena tenha ... se mantido apenas nos limites do quadro revelado pelos 
cantos tupinambás de 1500; e na verdade ninguém poderá afirmar que 
nesses números esteja demonstrada toda a musicalidade do silvícola, 
mesmo naquela ocasião. 
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A diversificação de estilos, de desenvolvimento notados hoje no 
panorama geral da música indígena, certamente já deveria existir quando 
o índio foi encontrado em plena posse de sua cultura. Isto encontra 
apoio nos próprios instrumentos, cujo material, conformação e utilização · 
ainda continuam no presente. 

Se a análise do canto indígena o coloca numa fase intermediária 
da evolução da Música, nem por isso afasta as influências apontadas 
ou suspeitadas; apenas não deverão ser aceitas com função negativa. 

Influência não implica em destruição total dos padrões musicais; 
influências podem significar aquisições úteis, incentivos em caminho de 
novas etapas. Dificilmente - embora assim não queiram entender -
pode-se assinalar diretamente a influência maciça, trazendo como con
seqüência a anulação completa da música do nativo. Se isso chegou a 
acontecer nenhum traço poderá mais ser apontado de maneira a provar 
o alegado. 

No caso de não se tratar desse tipo de intromissão negativa, mas 
de aquisição espontânea, embora responsável pela introdução de ele
mentos novos e estranhos, é claro que é de suma importância no desen- · 
volvimento e mesmo na continuação das manifestações, pois não chegará 
a afetar o caráter da música. Na assimilação há todo um processo 
de adaptação, que transforma o elemento introduzido em coisa própria, 
de maneira a ser incorporado naturalmente ao tradicional: passando por 
modificações de base, desfigura-se, tornando-se perfeitamente compatível 
com o meio em que deverá atuar. 

A influência como fator de desenvolvimento é uma necessidade e 
uma imposição do próprio meio quando ainda capaz de evoluir. 

Nada é absolutamente puro, desde que viva e se transforme. 

No próprio ambiente indígena a aproximação de etnias diversas 
contribui para essa modificação, que existe ou poderá existir, como 
sucede nas regiões do Xingu, do Uaupés, onde a interaculturação é 
evidente. No que concerne à música, no momento só poderá ser admi
tida essa interinfluência, visto a carência de pesquisas nesse campo 
não permitir conhecer e determinar as fontes originais. 

O que tem realmente importância não são as influências propria
mente, mas o caráter, pois sua modificação denunciaria transformações 
de base, portanto, caminho de completa desintegração e isso, por en
quanto, não está se verificando no panorama geral. 

A presença da música indígena na atualidade não se deve admitir 
levando em conta aspectos exóticos, alguns dos quais imaginários -
escalas def ecti:vas, quarto de tom, irregularidade rítmica - mas à 
sua formação, caráter, estilo e sobretudo à utilização freqüente e vin ... 
culação sistemática ao complexo tribal, portando-se, ainda agora, como 
elemento de importância nas organizações sociais, mantendo-lhes a tra
dição, portanto, contribuindo para a coesão de tribos e grupos. 

t 
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