
( 
r 
! . 
1 
' 

' ·., 

~r• ....•. --r;-----.-:r-.-.---:~- 4v:,::; ... ~r·1.- l!flll(h( 

Musicalidade e Ambientalismo na Redescoberta QO Eldorado e 
do Caraíba -Para uma Antropologia da Embaixada Raoni-8tíng. ffiTJTU.TO S0CK)AMBIE;NTAl 

Dai- I I 
Cod. ~ID@cf,,.........(5-.,..... 

trabalho apresentado ao 470 Congresso Internacional de Americanistas, simpósio: 
11Pesquisa Antropológica de Urgência e Direitos dos Povos Indígenas face aos Es- 
tados" ( Orlando Sampaio Silva, Coordenador). New Orleans, 7-11/7 /91. · 

Rafael José de Menezes Bastos, UFSC 

"A gente tem que se Raonir sena.o ae .Extingue" 

(provérbio ocidental) 

Em 1989, o chefe Txukahamãe Raoni e o su;eersta!_ Stlng relllizaram uma 

retumbante viagem à Europa, sendo aí formalmente recebidos por d í ver'aoe chefes 

de governo e de estado. A partir disto, Raoni passou a participar de~~, re 

citais e eventos similares no Brasil e fora dele, juntamente com Sting e com ou 

tros grandes músicos da música popular. Tal foi o caso, por exemplo, do recente 

encon tr-o (março de 1991) dos dois 'com Elton John, Tom Jobim, Caetario Veloso, Gil 

berto Gil e Red Crow, chefe indígena norte-americano. Este encontro, realizado 

no Carnegie Hall sob a testemunhaç;o excitada de uma grande multid;o (veja Car 

valho, 1991), teve como pano de rundo -como também aconteceu no primeiro caso- 

o levantamento de recursos para a proteç;o da floresta tropical e dos direitos 

indígenas, tudo sob a égide institucional da Rainforest Foundation, a 'Fundaçao 

Ma ta Virge_m no Brasil. 

Tal tipo de encontro nao parece ser específico do~ atores e institui- 

çao citados, podendo com variaç;es re-atualizar-se, por exemplo através de Mil 

ton Nascimento e doe indígenas Ailton Kronak e Sian Kaxinawá. Aqui, o entorno ins 

titucional tem sido dado pela Aliança dos Povos da Floresta, entidade que propug 

na por uma importante conjunç~o entre Índios e seringueiros (oa povOs da flores 

.!!!,, no caso) sob o cenário uni fica dor do verde. Neste con t ex to, é de registrar o 

~ "Txai 11 -com o mesmo nome pois do disco (N1:1.acimen to, 1990)-, de Milton 

Nascimento, também recentemente realizado (cerca de abril de 1991), no IbiraEue 
.!!,, com a presença encantada de mais de trinta mil pessoas. A partir daí, o~ 

viajou para fora do Pa!s, fazendo a atual embaixada de Milton com Krenak pelos 

Estados Unidos, Canadá, Europa e Jap;:o, "plantando algumas boas sementes para 
ti 

ajudar efetivamente a luta dos Índios e seringueiros da 4mazônia (Aquino,1991). 

Em todos esses encontros, a musicalidade comparece como linguagem sig 

nificante suprema, que tem no ambientalismo seu significado máximo. Com a música, 

desta forma, busca-se exorcismar a ameaça da queima do vereie, signo do Eldorado 

do fim do milênio e avenida eficaa de reivindicaç;o indígena junto ao Caraíba. t 
de se notar que tal ordem de acontecimentos ocorre num mundo onde a indústria do 

show bueinese ocupa o segundo lugar em importância, abaixo apenas d.a indústria 
d.a guerra (Menezes Bastos, 1990a e 1990b). Isto, conjuntamente.com o fato também 
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crucial de o Brasil constituir-se no sexto mercado fonográfico do planeta (1).Por 

outro lado, para mais ainda realçar a magnitude -mas também a delicadeza- dos 

encontros aqui em comentário, observe-se que a sua politicidade é congênita à ques-'. 

tio das soberanias nacionais na Ama~Ônia, sua oticidade complementarmente levan 

tando quase sempre a problemática da autenticidade d~ seus personagens. Note-se 

para o primeiro caso -o das soberanias-, como os shows e recitais em toque as 

sumem a identidade de atos de feiçio diplomática -e, ent;o, a pertinência do meu 

embaixada-, isto· nu• contexto geopolítico mundial onde chefes de estado como Go r-« 

bachev e Kitterand -este Último, u~ daqueles que formalmente recebeu Raoni e Sting; 

em 1989- defendem uma soberania apenas restrita do Brasil e doa demais países a- 

uaazônicos nesta - regiao. Isto, para um determinado Retor do estado brasileiro 

-mas nio somente dele poie também, ao largo, da sociedade- apontaria para uma no 

va tentativa de "ãn te rnacâ ona l Lsa'r " a área (Passarinho, 1991).· Quanto ao sep;undo 

ponto -aquele que diz respeito à p~oblemática ética da autenticidade dos·persona 

gens envolvidos em tais embaixadas-, nio falta maledicência acerca do pretenso 

mercantilismo e mesmo mercenarismo de todos eles. Agora, os encontros em tela 

assumem a aparência de comerciais, suspeita enfim intolerável para um tipo de 

acontecimento que se pretende puro e bÍgido de t.odo pecado. 

O presente texto é uma tentativa inicial de compreens;o qesses encontros,. 

tomados os de Raoni oom Sting como objetos centrais de atençio. Aqui, uma vez mais 

pretendo abordar a idéia da música _popular -legítima herdeira da música ociden 

tal- oomo universal do sistema mundial, construtora eficaz de sua atual topologia 

e codificadora insubstituível de seu ideário(2). 

Um dos problemas mais relevantes da Antropologia hoje, que se espraia 

pelos territórios abrangentes das Ciências Humanas e das Humanidades, dia reepei- . ... , ' " 
to as modalidades de relaçoes vigentes entre os n1veia local e global dos fenome- 

nos sócio-culturais. Seja, este global, entendido em termos de média amplitude 

-no plano, pois, regional~, seja ele estabeleoiJo na extens;o máxima, mundial. 

Note-se que a queatio n;o ee esgota na espacialidade que a t~rminologia extensio 

nal sugere (local, regional, global, mundial, etc), devendo também ser lida sob 

o ângulo de visio temporal-cronológico, histórico enfim. O problema certamente 

n;o é novo na Antropologia -embora hoje aí tenha forte apelo-, pqdendo serras 

treado desde mesmo os seus inícios, no diálogo, por exemplo, entre.e particularis 

mo histórico Boasiano e a grande síntese evolucionista de Morgan. Deve-a~ reconhe 

cer, por outro lado, que mutatis mutandis a problemática n;o é específica das Ci 

ências Humanas e das Humanidades em geral, sem dúvida alguma constituindo inqui 

riçio também crucial das Ciências da Natureza, especialmente candente na Cosmolo 

gia e na Ecologia modernas. Na Órbita, finalmente, filosófica, observe-se como a 

ques~o aqui em análise tem também fundo impacto, espelhando a ant~quíssima dis 

cuss;o gnoseológica e epistemológica do geral e do particular. 

Na Antropologia, é importante observar como a 

um~ forma privilegiada de abordagem desse problema que, 

via política constitui 
- ~ entao, ai ~ode ser equa- 

cionado nos ter•os dae modalidades de relaç~es vigentes entre as fórçaa que dese- 
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nham a integraçio mundial-global -ou, na escala reduzida, regional~ e aquelas 

que constroem as várias localidades. Tal formulaç;o remonta a Nadel; encontrando 

elaboraçio exemplar na contribuição de Leach sobre a ~lta-Birmânia. ~ecordo que 

Leach (1976), na busca da definição do que fosse~ sociedade,apoiando-se em 

Nadel (1951) optou por estabelece-la enquanto~ sistema político~, n;o -con 

forme o modelo de Radcliffe-Brown(1942)-, uma localidade. Um sistema polftico ~- ~ ' 

e -acrescente-ee- simbólico-ritual. Aqui, a fronteira do que seja~ socieda 

de nao é descortinável pela empiria tempo-espacial -aliás, t;o flagrantemente 

submissa às idiossincrasias do observador-, evidenciando-se com f1]Uito maior 

rendimento enquanto construto teórico, construto este que cabe ao observador 

produzir no diálogo com a realidade nativa. 

Nos Últimos anos, as posiç;es assumidas pelos antropólogos na abordagem - , - ' dessa questao se espalham num continuo cujos extremos sao de um lado as posturas, 

por assim dizer, centralistas e, de outro, localistas. Nas primeir~s, o nível lo 

cal dos fenômenos sócio-culturais e históricos teria realidade meramente passiva - e pontual, tipicamente no caso dos primitivos, por exemplo, tudo nao passando de 

uma apenas execuç;o de uma lógica completamente exterior, espécie 4e_partitura cu 

ja leitura fosse absolutamente uni-interpretável. No extremo oposto desse contí- 

nuo, praticamente a quest;o deixa de existir pois o que seria o nível mundial da 

queles fenômenos como que sedesvanece sob o império d~ intradutibilidade de lógi 

cas locais. Agora, eimplesmente nio há partitura que consiga dar conta das miría 

des de execuç~es pontuais de cada parte, ralamente definidas como leituras de par 

tituras específicas, intocáveis quase entre sí. Tal, em extremo, o que se pode de 

preender da discussio da problemática conforme concretizada por Wo1'f ( veja 1982) 

e Sahlins (1990), o primeiro autor perigosamente ~proximando-ae do centralismo, 

o segundo, do localismo. t certo, por outro lado, que quase surda e muda aquí, de 

novo está a inaugural polêmica antropológica do rela tivismo :x: compa'rati vismo, a 

gora cada vez mais sob os espectros do nihilismo e -se correr o b í.cbo pega mas 

se ficar o bicho come- do totalitarismo. Finalmente, não há como e.e negar já 
em termos empíricos como a problemática em tela faz reviver, sob o dis~arce tal 

vez da amplitude radical, a velha questio da Antropologia acerca do. conta to inter 

societário, povoada como sempre pelos demônios dicotômicos do veLho x no·vo, do 

interno x externo e da ~arte x todo. 

Venho estudando o Alto-Xingu desde 1969, quando como auxi'liar·de pesqu~ 

sa do Prof. Pedro Agostinho da Silva alÍ estive pela primeira oportuni"dade. De 

lá para cá,visitei a área por várias e várias vezes -mais ou menos· longas-, sem 

pre em torno dos Índios Kamayurá, com uma incurs;o pequena aos YawalapitÍ (cerca 

de traz meses) e curtas visitas às demais aldeias, xinguanas ou não-xinguanas(3). 

Ao final de um total aproximado de 27 meses de estadia ali, acredito poder colo 

car algumas quest;es que me parecem pertinentes à problemática aqui em considera- 

çao. 

A Etnologia do Alto-Xingu constitui certamente o·modelo -artístico até 

de abordagem das sociedades indígenas das terras ba.i:x1:1.s da América do Sul enquan- 
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to ilhas isoladas e atomizadas entre sí mesmas. Aqui, a chamada sociedade xingua- - E.!!, -ou seja, a sociedade intertribal desenhada pela articulaçao dos grupos ditos 

xinguanoa, habitantes tradicionaiB da regiao- tem pouco ounenhlm valor explicativo 

sintomaticamente aparecendo na literatur~ da área somente nas introduç;es e notas 

aos textos produzidos. Estes s;o, em sua grande maioria, monografias sobre cada 

grupo de per se. Ainda aqui, o centro mais luminoso da produção etnológica tem co 

mo objeto as tribos propriamente xingu~nas, as sociedades indígenas do norte do 

Parque Indígena -do Xingu constituindo quase que apenas episÓdio·s explica. ti voe com 

respeito àquilo que se passa no sul. Mais distante ainda, quase como um remoto re- 

síduo, aparecem os brasileiros neste cenário: santamente, os Irmãos· Villas- 

Boas; concentrando quase o pecado -algo como a desordem-, os mjlitares habitan 

tes da base aérea da Força Aérea Brasileira, enclavada cerca do Posto Diauarum. 

Fazendeiros e pe~es alí marcam sua presença apenas em grandes acontecimentos con 

flitivos. Para finalizar, missionários, artistas (plásticos, m~sícoa, escritores, 

fotógrafos, bailarinos, etc), empresários, políticos e tantas outras espécies de 

caraÍbas(4) s;o praticamente fantasmas para a Etnologia do Alto-Xingu. Em compen 

sação -para mostrar que na teoria a prática é outra-, o Alto-Xingu vem se conetit 

indo,ao menos desde o século XVIII(veja adiante),num verdadeiro caldeir;o para a hi 

tória e a cultura brasileiras, seja como área de refúgio de grupos indígenas empur 

rados pelo avanço das fronteiras, seja cpmo palco da beligerância que constrói e di 

solve estes, expelindo alguns deles para fora, seja como locue de testagem talvez 

primordial da Doutrina de Segurança Nacional em seu tratamento docemente coerciti 

vo do Índio, inimigo interno número um pois doador do território,aeja finalmente 

como conservatório do ab-orÍgene na elaboraç;o da ficç;o nacional (5). 

t evidente que há exceçÕes a ess~ tendência geral, estudos que sempre 

tiveram em mente a quest;o processual-articulatória do Alto-~ingu como fator 

explicativo fundamental. Entre estes, anoto já os trabalhos tle Karl von.den Stei 

nen (veja Steinen 1940 e 1942), inaugurais de sua Etnologia e, sob a égide do di 

fusionismo germânico do fim do século XIX, programaticamente elabQrados pois em 

torno daquela quest;o. Eduardo Oalv;o (veja tipicamente 1953) aqui também deve 

ser lembradot embora sua produç;o tenha sido t;o comprometida com a reifícaç;o 

e legi timaçao da oposiç;o estática entre Índios xinguanos e ~ao-xinguanos 

-oposiç;o culturalista-, esquecida de que esta oposiçio nativa faz parte de um 

largo sistema de classificaç;es étnicas elaborado pelos Índios da área, sistema 

este que inclui tanto todos os grupos da regiio -sem omissão daqueles do norte 

e mesmo de fora dela- quanto os vários tipos de brasileiros e estrangeiros pas- 

síveis de sua ordenação classificatória, feita seja face à face seja à distância. 
Mais recentomente, é mister registrar a contribuiç~o de Menget (197i) sobre os 

nio-xinguanos Txikio, segundo percebo a primeira tentativa sistemátic~ de enten 

dimento do sistema de relaç;es vigente na área como um sistema movente e de fron 

teiras abertas. Aqui, efetivamente, o Alto-Xingu enquanto paraíso yetrificado 

-aquilo a que eu chamei de Paraíso XinS!!ara (Menezes Bastos, 1983)-, modelo ar 

tístico da Etnologia d.<i qual Pierre Clastrea (1978, 1982) é o grande campe;o,ce- 

de lugar à quentura da séria inquiriç;o estrut~ral, paradoxo apenas para aquele 
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que confunde tempo com tempor1:t.lidade e historlcidade com a própria história. De 

vo confessar que o meu próprio trabalho sobr-e a área, desde o seu inÍc.io formal 

em 1976, sempre propugnou por um~ abordagem processual-articulatória, congenita~ - mente apoiada por outro lado numa visao estruturalista. O que se passa no Alto- 

Xingu, enfim, conforme possa eu entender à luz dP-sses cerca de vinte anos de vi 

sitas e estudos e pes,iuisas? O que se passa alÍ que possa acrescentar alguma coi 

sa à compreens;o da tem~tica de abertura dessa comunicaçio, qual seja, à temáti 

ca das modalidades de interconex~o entre os níveis local, regional e mundial dos 

fenômenos histórico-sócio-culturais? O que terá Raoni ~ ver com isto, aquele ,hQ_ 
mem eminente? E Sting, o superstar, também um deles mutatis mutandis? 

Desejo sugerir que o que alÍ se passa é um~ longa história cujos nexos 

presentes constituem a estrutura. possível de sua representaçio. Reflito de iní- 

cio sobre o nome Kamayurá. K~mazµ,rá n;o é definitivamente uma palavra d.a l!n 

gua Kamayurá (recordo que esta é Tupi-G~arani), sendo, isto sim, um·termo de ex 

traç~o Aruak (kamá-yÚla) que aponta para mortos (kamá) Q.Q. jirau (yÚla). Este ter 

mo, sob esta etimologia aceito pelos Kamayurá atuais com evasivas, aponta ·para o 

terrível costume do caniba.lismo,"terrível11 sob a etiqueta -uma legislaç;o- dos 

x í.nguano s prototÍpicos, Karib-Aruak. Era com este rótw.o que os hospedeiros força- - 

dos Aruak-Karib designavam as levas Tupi que por volta do século XVIII invadiam 

o santuário x í nguano , buscando refÚgio -como aliás Galv;o( 1953) já ano tou , sem 

porém daí retirar quase nada. Pergunto eu, refúgio de que? De onde e de que fugiam 

esses Tupi na direitura do Alto-Xingu? -16 predaçio dos caraíbas do interflÚvio 

TapajÓs-Xingu, sedentos por terra e mio de obra indígenas. Esses 

Tupi -tratados, ent;o, genericamente.da Kamayt!la pelos xinguanos prototípicos 

eram os Apyap, Arupaci, Awetí e vários outros grupos que, ora unidos ora beligeran 

tes entre sí, adentravam a região em vagas sucessivas. Sugiro que os Apyap e os 

Arupaci -os principais futuros Kamayurâ restantes atualmente- aio exatamente 
os grupos que Nimuendaju (1981) registra como Piapáy e Arupáy em seu célebre Ma- 

. - 
pa Etnohistórico (quadra. E4 do mesmo), os primeiros localizados no .. Baixo Curuá 

no século XIX, os segundos no Xingu em 1863. Devo referir que os entio futuros ICa 

mayurá -que chamo de prÓ-Kamayurá- constituíam ai uma aliança guerreira e,n;o,um 
grupo uni-étnico, aliança est~ que, segundo posso depreender; centralizava-se em 

torno dos Apyap (os Piapáy de Nimuendaju), tendo a casa das flautas como núcleo 

de sua máquina de guerra. Registro também que no processo de sua entrada na regi;o 

-cuja estratégia básica seria alcançar o Culuene-, os prô-Kamayurá subtraem ter 

ras dos Aruak Waurá -tipicamente,o entorno da lagoa Ipawu-, mantendo por outro 

lado relaç;es altamente tensas com os também Aruak Yawalapití, relaç;es estas 

sociologicamente apontadas co~o de tywa. Tywa, no sistema tripartite de parentes 

co Kamayurá, aponta o cruzado, lugar sociológico por excelência-do vácuo e da ir 

reciprocidade. A toponímica xinguana guarda isto como um verdadeiro carbono-14so 

ríbeir~o Tuatuari, cerca do Posto Leonardo, em Kamayurá é dito Tyvaiii,warip 

(ambiente pleno de tiva), constituindo território Yawalapití -que o denominam de 

Tipá-Tipá, Pedra-Pedra. Se a ~elaç;o doa pró-Kamayurá com os Aruak é nominada, as 

sim, pela reciprocidade negativa, na direç;o dos Karib o que parece haver é uma 
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relacionalidade de evitaçio, típica, no sistema Kamayurá, da afinidade, ou seja, - das relaçoes entre trocadores de mulheres. Noto que a instituiçao do homem e- 

minente (veja "Dreyfue, 1987) parece ser aqui o fulcro sócio-político básico, os - grandes cativizadores, sogros, cunhados e irmaos mais velhos constituindo o cen- 

tro de entitulaç;o das alianças guerreiras, \Ue •ão •&egundo apreendo- o nexo 

original da oonfiguraç;o aldei e da organizaç;o étnica ou quase-étnica. 

Mas a história xinguana n;o é explicável somente com o concurso dos 

entao n~o-xingua~os KamayÚla, atualmente reduzidos aos aldeiamentos Kamayurá e 

Awetí. Não. E onde os também intrusivos Yuruná, Suyá e TrumaÍ? Noto que. os dois 

primeiros grupos, invasores concorrenciais dos também invasores Tupi·, buscam ali 

ança com os Aruak, especialmente com os Yawalapití, neste sentido confrontando-se 

com os Tupi. Os Trumaí, por outro lado, s;o cativi7iados pelos prÓ-Karnayurá, nesta 

cativizaç;o os também prÓ-Kamayurá Karaya,ya desempenhando papel fundamental. Obser- 

' - vo que se os Apyap e os Arupaci parecem encontrar seu ponto de partida na direçao 

do Alto-Xingu no interf1Úvio Tapajós-Xingu, os Karayaya -tudo indica- terio is 

to no interflÚvio Xingu-Araguaia. 

Enfim, nio desejaria mais detalhar a história do Alto-Xingu, conforme 

a pude recentemente estudar com base na tradiç;o oral Kamayurá_(mas também Yawa 

lapití), bem como numa leitura mais espantada da própria Etnologia eia regi;o.N;os 

baste-me aqui, agora apenas deixar registrada a idéia geral de que o atual siste 

ma social composto pelos grupos indígenas do Parque Indígena do Xingu -a~uilo a 

que chaMo de sistema social xinguense-, sistema este que ao estudioso desavisa 

do parecerá puramente uma estrutura congelada -uma coisa em sí-, é antes o pen~ 

to possível atual, aberto e movente, de um largo processo histórico que consti-· 

tui e arraza grupos e aldeias, alianças e contra-alianças. Neste sistema, a pres 
s;o interétnioa, press;o caraíba, é um motor t;o vigoroso quanto a compress;o cul 

tural de que falava Galvio. Noto que em torno dos anos 40 deste século -ou seja, 

há apenas cinquenta anos, cerca disto-, a beligerância e a penúria indígenas na 

área é tão grande que a busca do caraíba e, assim, da pax brasiliensis por parte 

dos Índios é uma intencionalidade fundamental. Observe-se que a retirada doa Ka 

rib Bakairi da regi;o (feita de 1890 a 1920), o massacre doa YawaJapití por uma 

aliança Kamayurá-Awetí (ultimada em torno dos anos 20 deste século mas testemunha 

da já por Steinen) e, finalmente, os combates entre os Kamayurá e os Suyá (que 

alcan9am os nossos anos 40) s;o pontos cruciais na direçio daquela busca intencio 

nal. O caraíba, ent;o, nio chega no Alto-Xingu exclusivamente~ próprio, ele 

que empurrou os intrusivos para alÍ e que ininterruptamente invadiu a área em bus 

ca de ~o de obra. N;o: efetivamente, o caraíba foi também procurado e trazido 

pelos Índios para a área -o Reverendo Thomas Young, o Indigenista Nilo"Coelho e, 

finalmente, os grandes heróis Irm~os Villas-Boas com sua famosa Expediç;o Ronca 

dor-Xingu. Na mutuálidade da busca, o desejo de encontro -afinal,pao{fico mas 

sagaz- entre sefill:rança e desenvolvimento e farturd e inesgotabilidade(6). 

A palavra kara'iR, em Kamayurá -que o Portugues de contato do.Alto-Xin 

gu incorporou coao caraíba-, designa o membro da sociedade ocidental e~ geral, 
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especificamente os brasileiros. Noto que o termo é o unique begin~ de um vas- 

to repertório de outros termos, podendo ele mesmo por Óutro lado ser modifica- 

do (através de sufixos, por exemplo), tudo num esforço indígena. de dar conta dos 

vários tipos de segmentaçio existentes -segundo a apreens;o nativa- na socieda 

de ocidental:segmentaç;es "nacional","étnico-racial", "profissiona1", etc. De qual 

quer sorte, é importante ressaltar que a categoria aponta o adventício ·ocidental, 

tipicamente "branco"(7). Se o sentido -diga-se assim- denotativo da palavra ka 

ra'ip é esse -a.dventício da sociedade ocidental-, ela está, por outro lado, li 

gada indissoluvelmente às idéias da fartura e da inea5.otabilidade. Fartura -supo 

nha-se assim- ttmaterial"e inesgotabilidade"espjritual". Kara'i.E é como se fora,en 

tio, para os Kama.yurá, o próprio mama'~ -algo como "espírito"-, potência. inesgo 

tavelmente atualizável. Mama'; -acrescento- detentor de infinitos karàmema ("coi 

sasº), apetrechos e haveres estupendos, tipicamente máquinas mágicas(8). Também 

para os Kamayurá,os caraíbas constituem o povo do fétiche tecnológico! Devo sali 

entar que a palavra Kamayurá aqui em análisé (kara'ip) terá relaç;o.direta com o 

termo Tu.pinambá correspondente (carayba, caraiba), que os cronistas e dicionaris- 
, ~ , ,. - 

tas traduzem por santo, sabío, grande xama , Note-se que ai tambem estao presentEtJ as 

idéiaede adventicidade (esperada e, mesmo, provocada) e de total potencialidade. 

O processo de xinguanizaç;o dos pró-Kamayurá -que atualmente .. resulta 

nos Kamayurá como uma configuração alde;-étnica Única(9)- encontrou em sua má- 

quina de guerra e no xamanismo a ela associada as instituiç;es mais estratég~cas. 

Congelada a beligerância, porém, foi o xamanismo que veio & assumir este papel, - ua xamaniemo tao poderoso que conseguiu impor-se no mundo da xinguanidad~ como 

legislação legal-legítima, parte crucial da chamada etiqueta xinguana e instân- 

eia determinante desta de repress;o à feitiçaria. Se, de um lado -dentro do 

concerto :xinguano-, s~o os Aruak Yawalapití que por assim dizer comandam a po- 

lítica diplomâticaJ se, de outro, s;o os Karib Kalapálo e KuikÚro que jun- 

tamente com os Aruak Waurá detêm o saber original da grande maioria doe festivais 

da área -especialmente do mais importante deles, o KwarYp; ·de um terce~ro lado, 

sao sem dúvida os Kamayurá que quase monopolisticamente no plano '.intertribal 

encabeçam a instituiçio xamânica. Note-se que s;o Kamayurá os dois~ maia vi 

síveis do mundo xinguano; Kamayurá e irm;os entre sís Takumã e Yanumakakum; (.êA, 
paim), este Último YawalapitÍ residente(lO). 

Em 1981, quando eu fazia trabalho de campo entre os Yawalapití, Raoni 

se iniciava através das maos de Sapaim no xamanismo xinguano. Sim, exatamente 

ele, aquele Kayapó, Txukaham;e, de grandes botoques, altifalante e assim .nada 

próximo de um make up xinguano. Logo depois disto, Raoni -ainda sob a orientaç;o 

de Sapaim, ~ e maraka'YP magnífico- participou da pajelança montada, sob oe 

auspícios inclusive do ex-Presidente José Sarney (veja CEDI ·19861 337), para a cu 

ra do naturalista capixaba A•gusto Ruschi. Este vertiginoso episódio deu-se em 

1986 -ano também do falecimento do referido naturalista-, quando Raoni, chefe 

dos Txukaha~e do Parque !nd!gena do Xingu mas aspirante também à chefia pan 

Kayapó, aparecia no cenário nacional como o grande gestionador indígena. Gestio- 

nador este que, nio se contentando com um papel meramente local -afeto às quos- 

-------· 
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tÕes de sua aldeia no Parque-, buscava a um só tempo as unt.ver-sa l Lda de s Kayapó · 

e xí.nguenae , Noto que, no primeiro caso -referente à Órbita Txti~a.ham;(e-Kayapó-, .. 

Raoni procurava superar dificuldades políticas internas, oriundas da Separação 

dos Txukaha.m;e em duas aldeias na década de 70, quando da. construção; da J3R-080, 

que co r tou os antigos limi t.es norte do Parque. Nesta época, os intrusivos Txuka- - hamae -intrusivos no mundo da xinguanidade- segmentaram-se, Raoni e sua aldeia 

alocando-se dentro do Parque em busca de sua proteç;o, uma outr~ facç~o Txukaha- . . . 

m;e entretanto -sob a liderança de Pombo-·· preferindo ir morar f9ra: d.os novos 

limi t~s da área. Desejo sugerir que esta fissão alde; . -aliás · tio característi 

ca da política KayapÓ- sempre consti tu:iu uma pedra no sapato de Raoni b~ seu an-' 

seio de ser o grande chefe Txukahamae e, além daí, .Pan:..Kayapp• Note-se 
que sua reivindicaç;o junto às autoridades de uma reserva Kay.apÓ con(t'ínua,que 
abarque todos os sub-grupos KayapÓ partindo já da área eape c í fü ca do·~ Txukaha- - ' mae no Parque, é consistente com aquele anseio, sua consecuçao tornando-se certa- 

mente a medida da possíbilida~e de concretizaç;:o deste, sua legÍ,timidade~ Qu.an- 
to ao segundo caso -referente à procura por parte de Raoni de uma universali- 

dade xinguense-, desejo sugerir que sua opçio pelo passe de entrada do xamanismo 

xinguano nio foi em absoluto gratuita. Noto que seu acesso à. p<:qítica diplomática 

xinguana -dominada pelos Yawalapi tí e especificamente pelos homens .em~nentes Ka- · 

ná tu e Ari tana- era inviável, dependente que ele sempre foi, no :mÍriimp, da flu 
ência polilinguística. Ingressar, por outro lado, no universo da lxirigu?tnidade atra 
vés do circuito dos rituais intertribais- -de seus famosos festíV:ais, poneagrados 

já nacional e internacionalmente-, também nio era possível. D,està maneira -desejo 

apontar-, restava-lhe apenas uma porta na d.ireitura d.e uma su~ pos~ível assunç;o 

xinguense, porta aliás extremamente cômoda: a do xaman í amo , indelev,elrnente Lí.ga-' 

do ao complexo guerreiro e assim a uma musicalidade também gue;reira~ Esta por 

ta hayia sido já aberta pelos antigos KamayÚla, ancestrais dos agova Idi.mayurá, a 

definitivamente se mostrado como eficaz à sensibilidade dos carafb'as, isto a partir 
sobretudo de 1987, da ta da primeira viagem de Sting ao· santuário xingtiensee O que 

buscava, entretanto, Sting aÍJ lle,caçador do novo Eldorado, caça poi~m '-também- 
de Raorrí , caçador do novo Caraíba? -Onça e Jabuti num; mesmo buraco (1~)? 

Mae é a partir do século XVII e, adiante, principalmente XVIII e 

O século XVI parece constituir o marco divisório consensual de evidenci 
açao de um sistema mundial de relaç;;es.tpoca de invençio da ciência e de surgimen- 

. . 
to do homem livre, é sintomaticamente ela que torna possível o"estabel~cimento do 

primeiro colonialismo, no seio do qual a relaç;o 11nôs11/11o~tros" -esta 
dos-naç;es modernos/ colônias- ganha ooneolidaç;o. Note-se que a:f: o pensamento ~{ tif 

• 4 - " -: •> 1 co ocidental encontra na literatura sua expressao maxima, uma ex~re~sao que tem 
no "outro'' uma de auas temáticas básicas, caracterizada pelo espanto an te a mara- 
vilha e o fabuloso, que nao 

de. 

estranha. entretanto a postulaçio da positivid.EI.- 

XIX que entendo enoontrar-ee a cronologia excelente daquilo que. agora procuro en 

quadrar. E exatamente oom a passagem para segundo plano do mito na literatura o- 
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cidental(12). O que acontece a! é a consagração da música -leia-se música oci 

dental- como ka thólon da ocidentalidade, linguagem excelente de seu uni verso. . . 

O sistema sócio-cultural a que se chama de música ocidental constitui- 
~ 

se, dentro do horizonte da civilizaçao correspondente, num dos mais bem aca- 
bados e definidos complexos, tido inclusive -na peroepçao dos nativos~· como ,e. 
linguagem universal. Note-se que esse sistema, muito pelo contrári6 de. ser extin- 

to e mesmo na civilizaçào que se imagina como aquela por excelência .da história 

e do progresso, ~Í tem plena existência vivida, a de um passado con s tan t emen t e 

presentificado, através de instituiç~es como os conservatórios e de r~tuais co 

mo os concertos, isto para nio falar por ora em sua incorporaç;_;:o pela11indústria 

cultural". 

Os critérios de conetruç;o da música ocidental aao mui tos· e variados, 
- ,·. - i , estendendo-se,combinadament8 ou nao,desda os de orJem puramente acustico-matema- 

tioa -lembre-se Weber (1944, 1985)- até os de feição estético-filosófica (con 

forme Hegel, 1974, por exemplo), passando por aqueles de caracteriza·ç;o mais psi 

cológica e sócio-cultural -e ent;o Kuns t (1959) é absolutam-~nte parariiginático. 

Os oo apêndã o a de história da. música ( veja o clássico brasileiro, ·Bru'.m, 1897). sio . 
especialmente férteis na administra.ç;o quase apenas rotineira dessa oriteriol00- 

gia. 

Sejam quais sejam, porém, os critérios adotados Pº! esse ou aquele na 

tivo exegeta da música ocidental, há um ponto pelo menos em que todos, el~s est;o · 

acordes, ou seja, na afirma.çio da distintividade especial dess'a múst·ca com rela- 

çao às exóticas (melhor seria, exoacústicas ••• ). Sejam elas 32.rimitivàs ou ori- 

entais ou mesmo da. antiguidade clássica. ~ certo que a grandíssima mat orí a doa 

compêndios .e manuais de história da música trazem sempr-e , sintoma ti- ·,, . 

camente em capítulos e apresentaç;es introdutórias, estudos mais ou menos circuns- 

ta.nciados sobre as músicas exóticas. Mas aqui -eu sugiro- .o que fazem é, recon 
tando um mito de origens, produzir a identidade da música dos mestres por çontraste 

com um J?assado absolutamente impresen ti ficável. A temporalidade mesma da música 

ocidental, de seus começos 
; ~ , . - propriosna visao de mundo nativa, e .á. idade me- 

dia. No te-se que os séculos VI, IX, :lUII e XIV-XV -com r-e spe c mvamen te o Canto 

Gregoriano, a. Polifonia, a formalização por Guid.o .D' Arezzo da notaç~o mensurada 

e a Are Nova- parecem constituir momentos preferenciais para 9s exegetas, de co-' 

meço da música ocidental. t muito a propósito reportar que o cenárió aí, anterior 

à configuraçio do sistema mundial, subentende uma quase que completa totalizaçào 
da música pelo estabelecimento esta tal-religioso que, por sua ve·z, cede a ela a 

primazia litúrgica, transformando-a em sua principal peça de engenharia social colcriiz!!. 

dora.fu desejo sugerir que essa idade média musical é otempo-espaço por excelência 

de pré-fabricaç;o do ocidente do século XVI -parceiro do e "ou.tros'' no sistema mun-« 

dial que aí se inaugura-, um ocidente que muito através.das artes do Canto 

pôde enfim incorporar os seus próprios bárbaros, intrusivos no santaário latino 

romano1eslavos,germânicos,sax~es,ibéricos,etc.A música ocidental seria, 'assim,es 

pecificamente nesses primÓrdios,a excelente contrapartida simbólica de,jnvenç~o 
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da Europa, aimul taneamente uma também oriaç;o -ma s rl.iabÓlica, dir-se-ia u ti li 

tarista, prática- da economia política. 

Mas se até aquele marco importantíssimo do século X,VI,a grande música 

encontra na oficialidade religiosa a sua totalizaç;o,a partir .do XVII e' principalmen 

te XVIII e XIX ela se autonomiza enquanto espaço--tempo do sagrado ,revi t&lizando o penSSJ;I!!_ 

to m!tico ocidental.,cometendo o deicÍdio e se entronizando como o próprio Deus 

naquilo que Spengler (1973) chamou de religi;o da ~rta, espaço-tempo por exce- 

lência de construçio -e, nio, de reflexo epifenomênico- do indivíduo livre e 

igual, indiviso e ao mesmo te1npo universal. t certo que este iridividualilifmo,num 

sistema onde o valor crucial é a criaç;o sob os signos da monumentalidade,progresso, 

interioridade e universalid.ade,aí sofre uma refraçio hierarquizante,polística,par& 
usar a chave de leitura de Jnmont(1985) z no território agora . da música ociden 

tal -Única talvez das artes onde a memória clássica greco-romana nio tem eficá- 

cia e ent;o os antigos também s;o 11outros"-, o indivíduo j;t ~o é 11eemo_qµalquer um 

mas um grande mestre ou ~, criador, como Deus, ex-nihilo e, também como ele, 

para fugir do tédio e da eolid;o. Note-se que a cronologia aqu~ dem~roada a.pon- 

ta de início Monteverde (1567-1643) e a Ópera veneziana, império do canto solo 

acompanhado, franca.mente contrastante com a polifonia vocal anterior. Já no sé- 

culo XVIII, na moldura ainda do barroco musical -ou seja, ~a busca do colosso 

e da maravilha-, J. S. Bach (1685-1750) constitui o centro desse "universo (em- 

bora n;o propriamente segundo o gosto de seus contemporâneos), um universo onde 

a abstraçio formal é a gran:ie ordenadora, produzindo o 'a pena s apa cen te pa 

radoxo do eqtiilÍbrio grandioso ou grandiosidade eqüilibrada e exata. Adiante, no 

século XIX -para fechar o esquema-, Beethoven (1770-1827) e Wagner (1813-· 

1883) dominam a cena, o primeiro levando às 1Íl timas conseqHências a for- 

ma sonata - a dialética da exposiç;o-desenvolvimento-reexposição-, o segundo 

o drama musioal,antecipando também o fim do Erogresso (13). , 

A partir da segunda metade do século XVIII, século que ma rca o segundo· 

colonialismo e que presencia a tematizaçio kantiana do homem,condiçio básica.se 

gundo Foucault(1985) para o nascimento das ciências humanas,acontecé no círculo 

artístico-musical da música ocidental algo de novoza invenç;ó,através da partitura 

crítico-interpretativa,da música do passado. Note-se que antes disto os progra- 
,.,,. - .. - 

mas de apresentaçoes publicas musicais estavam sempre centrados na "musica con- 

temporânea 11, o que fosse o "passado" desta estando já imerso -basica.men te como 

material temático implícito- na primeira. Agora, n;o, tais programas 

passaa a incluir peças inteiras da -agora sim- música do passado, o que vai·co- 

locar um problema crucial para a nascente musikalische Wissenschafti como 

reconstituir esta música, sabendo-se que a notaç;o musical sempre foi antes pres 

critiva que descritiva, ou eeja, que a música ocidental -ela mesma.!-, apesar 

da notaçio também é uma arte de tradiçio oral? Eu desejo sugerir que a partitura 

crítico-interpretativa, invenç~o já romântica, é que produz este passado, novo 

"outro" tentativamente assim atnografado , asilado fonograficamente. Noto 

que a concretizaç~o tecnológica -mas no ocidente simbólica, pois nio é' aí mesmo 

que está a cultura do fétiche, dia-bélica?- do fonógrafo só se tiá exatamente 
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no século XIX, possibilitando a conao lida.ç;o da vergleicbende Musikwissenschaft 

-nos Estados Unidos, a partir dos anos 50 do século XX,da Ethno-MuQiOology-, aque 

la das "musicologias" especializada no estudo do "ou t ro "; 

Leibowi tz ( 1957) elabora uma fascinante teoria sobre a m4sica ociden 

tal, reconhecendo o cromatismo como o motor de sua história. Para' ~le, o que.a 

contece nesta história -e isto, desde o século VI com o Cregor'iano, até o do 

decafoniemo dos inícios deste século XX- é uma luta de foice no escuro entre a 
diatonia e o cromatismo. De um lado, a planura do primeiro, d~ outro, o ;rirugamen 

to do segundo. Sabe-se muito bem como os teóricos medievais e renascentistas ca- 

tólicos intentaram aprisionar o croma tismo na planura dia tonica, Íconvencâ doe que 

estavam da dissoluç;o ética que o primeiro provocava.: 1a;;siciio, lascí 

via e tantos outros diabos mais. Com a 11profanizaçio" da música ocidental -o que 

numa leitura complementar pode ser visto corno a "ca tolizaçiq11 -das· ~Úsicas da Euro 

pa n;o-catÓlica-, este projeto cromático toma cada vez mais corpo,: :o que ~é cer 

to- sempre se deu sob a disciplina diatonica. O Romantismo, que ~i~ece -sempre 
' 

segundo Leibowi tz- ter provocado o começo do fim do éthoa ·dia tonicq, -o que é radi- 
calizado pelo expressionismo wagneriano e finalmente rompido pelo 

dodecafonismo de Soh8nberg (1874-1951). Note-se que para o -autor ~m comentário, 

a música ocidental, a seguir a mesma racionalidade com que prorrompera no Canto 

Gregoriano, como que chegara aí, com o dodecafonismo, ao fim. Sob P,eina de anacro 

nismo ou caos. Devo notar que esta teoria tio insinuante ast~ bem ~róxima.daquela 
' 

abraçada por Adorno (veja especialmente 1974), que aponta para Sch~nberg -o que 

significa apontar para si mesmo, para o Adorno compo s í tor, "ne to " ~e Sch8nberg, 

"filho" de Alban Berg (1885-1935)- como para o progressp, reservatjdo para Stra 

vinsky (1882-1971) a restauração, mera reconstituição do que já fo~a criado no 

passado. 

Segundo entendo, esta nao é uma teoria simplesmente de LJibowitz~ ou, .. 
- i 

mutatis mutandis, ~ Adorno, mas, sim, o modelo escrito de um sist~ma de conhe- 
' . : . - 

-pano de fundo do pensamento esteti- 
' 

co dodecafonico. Esta cultura alcança -sobretudo em sua ~egunda e !terceira ge 
. ! 

( 1883-1945) e, terceira, de ·stoc~hausen { 1928:..) 

cimento de senso comum, uma cultura, enfim 

raçoes, as de Alban Berg e Webern 

e Boulez (1925"')- o estatuto de manifesto apocalíptico. Chegara nfim ao fim a 

música ocidental, pois como progredir onde -seguindo-se a mesma rfj,tio ·ae sua mi 
to-poética- n~o pode mais haver progresso, t;o somente repetiç;o elo que antes _ 

' . 

já foi oriado, ato intolerável para o criador ex-nihilo? Desejo suierir que aqui 

morria da novo um ocidente, tipicamente entre os anos 50-60 deste s~culo quase pas 

sado,que presenciam o enfim explícito engate da música -_da artist~cidade em ge~ 

rai]:,,a oom os mundos da teonol-ogia e da mercabilidado, isto nos territórios soja 

da "cut tura da massa", seja da uindústria cultural" ( 14). 

A existência de uma música ligeira no ocidente, contrapar,ticla nao- 

triunfalista (15) da música ocidental -que sintomaticamente é ··taml~ém chamada 

de música séria, grande música, música dos mestres, música clássica, música e 

rudita e até música acadêmica-, é mui tíssimo anterior à eclos;o, a: partir, 'mais 
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ou menos dos anos 40 do presente sécul.o, da música popular, eubs í.e t.ema do show 

business e daquilo a que os teóricos nort~-americ~nos ;da mesma épo 

ca passaram a chamar de cultura de massas e que Adorno e Horkhei~ef -em 1947 a- 
; 

cidamente batizaram de indústria cul tura l , Entre a "ligeireza''. da primei.ra e a 

"seriedade ri da segunda -rotuladas também respec ti vamentê de artes ibaix~ e alta-, 
:-- .- 

sem dúvida alguma,a lembrança. da Poética aristotélica, na pr Lmor d í.a l distinçio 

entre comédia e tragédia; termo a termo,imitaç;es de aç~es ridÍcu1Js e austeras, 

de seres inferiores e superio-;:_e~ ( tema central aliás de um recente !best· seller 
de Umberto Eco, sob a forma de roma.noe"policW').Note-se que es~a mcts·ica ligeira, 

. .. ; o 

verdadeira pedra no sapato da séria, pode ser localizada. desde mes~o épocas re- 
. ! 

cuadas 0 -pior ainda- . 9 às vezes ''dentro l1 mesmo do sistema música 'ocidental' 

seja através de períodos intersticiais dela -o que sem dúvida é o !caso, do R;co- 
: 

-tipicamente,· o divertimento- 
~ co-, seja através de algumas obras "efêmeras" 

de muitos dos grandes nomes, seja, finalmente, por via de alguns ·au;tores que po 

dendo ser g_randes optaram pela "ligeireza" tal vez h3doní s tica:: J. Ç)ffenba.,.ch ( 1819- 

1880), R. Strauss ( 1864-1949), Erik Sa tie ( 1866-1925), entre tantos! :outros. Res- 
' sal te-se que sobretudo aqui, por parte de períodos, obras e autores! como esses, a 

teleologia da música ocidental (séria) é nio somen te con te'stada mas', mesmo, 
ridicularizada -aquela teleologia da morte e da dor, triunfos de uma raciona- 
lidada cujo signo maior é certamente o progresso. 

A pedra no sapato da música séria, ocasionada pela ligeir;a, é intole 
rável, verdadeiramente intragável: como suportar uma a;t~ -nun~a m!eramentr;3 um 

ofício habilidoso- que n~o pretende a lembrança. eternà (monumentaÚdade);exata- 

mente por nao se postular 

divertimento e a d~luiçao 

1 

como !19.Yâ (progressiva), apenas se oon t enitando com o , 
efêmeros? Mas -pior, pior!- como· admi ti!r mesmo como 

·! 

arte uma música que nao fecha os olhos e boca do indivíduo empírico;, neste promo 

vendo -demais, demais!- requebras e outros ademanes bárbaros .. e sell vagens, can 

celada assim a música como igreja, templo do indi:vÍduo-valor(interi6ridade)? Mas 
1 

há mais: e a paroQuialíd.ade, provincianismo dessa música, que disso~ve -a favor 

de localismos mediocrizàntes, dos mais variados tipos- qualquer pe~spectiva sua 

de constituiç;o uni-versal (universalidade)? Golpe de misericÓrdia.:i como validar 

uma música mesmo como música ( valor) quando ela ê expliç:i tame.nte aligo apenas como ' ' . i 

um troco de dinheiros, pecÚnias e moedas, algo já dia-bÓlico p,ois na consciência, i ~ .. 

coisa prática, utilitária, de Satan, isto num mundo que se pretendei -o.das belas 

artes- puro e sim-bÓlico, hÍgido assim de todo pecado? 

Quando em 1877, nos Estados Unidos, Thomas Alva Edã.aon ü11ventou o fonó- 
- ! - 

grafo, o tecno-lÓgico, diga-se assim -mas exatamente a po s í, ti va çao' de um pro- 

jeto arquetípico do ocidente (veja. not1, 12)-, ele tornou· possível ia ea tocagem e 

a reprodução de música em espécie ( reduzo-me aqui a somente ela), a:final somente 
conquistada defini ti vamen te em 1897. No te-se que foram necessários !mais· cer·c~ de 
30 anos -alcançando-se assim 1925- para que essa estocagem e rep~odução acústi 
cas fossan eletrificadas,somente porém em 1948 -e nos Es t ado s Un i dc'a-« todas as 
queet~es rela tivas à a I ta fidelidade da reproduçio sonora tendo sido razoavelmente 
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i 
1 - . bem .~quaoionadas. A radiodi fusa.o - musical, por outro la do ' . ·i: . ( 

jde 'ffrad~y e em 1830 
oom ! uma ap:resen ta:ção 
_. :: . ..,, 

: a televisao· torna-se .1 ; . ·· . 
. • . !t :· '." ·. ' 

. :e, :d;f1r~~0ºlvi4a, pelos 
em :J.~5&,i{i6}. 

: ·_J 11 /·:·_·:t'-·::_:-:: : . 1_ 

-que encontra no labor 
seus marcos científicos iniciais-, s6 se co~cret~za em 1923, 
aliás da Flauta Mágica feita na Inglat~rra. Note:se que 

possível em 1936 também aí, sendo que a {ita:magnet~fônica 
alemies durante a II•Grande 011erra· e aplicada !à televis;o 

· 1: : . >:\ O que parece oonsti tu.ir o pro-jato do fonógrafo -como de todas as "téo 
1.;. ·,.·. ' - 

nic' ~u -: :'aQima registradas- no pensamento que o construiu é a tonta tiva de supr-ee - 
... sã~li:~"'.;istân~i~ -temporal, ·espacial ou ambas- e pois a in,tenção \l,e r~versâo•da 

•·· _ ijlo~~1ra:· em prox~_midade. E pe:tinente lembrar que no episódio d~ Pa~tagruel men- 
. oio~ado (nota 12), os sons so gelam porque nos confins e limites do mundo, no Mar 

; :,i ; . T - • ~ 

Gla~~al da cosmografia correspondente, cujas ilhas sao habitadas por bárbaros e 
,1 ,. 

monstros. Lá 
' : ' 

distante que 

está, na sua desarticulação congênita, o inefável. Na .)distância tão 
paralisai o exótico e o exoaeúe tâ co , Mas, a.fina·l, o fonógrafo -como 

toda a.sua parentela- consegue efetivamente reverter a lonjura em proximidade? 

iJ•• ·-_.-. --_.-_· -.-·._ .. ~.;_, <~._:n_,,,;_~_;•,.ª_:_t_.ª_-_·.n_: __ -.te co·:_~-- ;,H e_?_._-_-. __ -d. .• ª._ g--· g. ': e __ r ( 19_8~), desejo. sugerir,. que n;o, poi~ a lon:_jura, ~l;}smo h: .... _ {~~~f1·i , iº.~P~U:irfil.~ :r.iaq\1,ela f)apeoie de oaix,,. que e o fonografo ,' aí apenas res• 
!fh:J.':{{i'i:/~J\~Jji~cljl ,{j[~'~l'~-~;;:j;~pa~entemente pouco extensa mas sempre essencialmente. , 

1t_._-_,:_i_/.;1._i 

11 

_·_-_\_i._:_:ii.l!_:_:_'_i·j-l1· ••. ~.:_.b __ í_::n __ ~: Yi···.1-·r __ · ª_· .. , •... if[.-~.1_0_'.· 'o . n;.i~--~-·- !--~---·_:_·~ __ -_\·_. __ ';_-•_.-_·il~_i_. __ :·.µ····: __ .1dr_-_·. •. ª __ ~ti_Qame. nte- a Guerra do Golfo no tel evi so·r•:). À lonjura {•·· ;.,d -·,1·\·fljl .q, ,., · •···l•t\l ·'t···· - · I · ' tf'.'' .. i:\\{!,,Ji~~i:'.-1::.~~~~i;Í~~i/~J;~·j::~~tur~~a, d~ ob-jeto -particularmente o científico-~ a dia- 
lí;c.:, : : '•j i:ti',(.•j i !, 111;1 .: • .:afil;tl\H e·, r·1~1JN:.1t,:1T:i~~j!<I' . I · ;, !_ • ; :;·i i • • : !~·:: !::;:':.::1/,;:;:·~~f~~~l~~1!;!':~l,\\~~i~ti~w:,ill·d~f ªiJ":'' -~!~~ria~, re-presentadoe pela distância tempo-espacial• !t}: :}fi,.t11~_-;~f~}~.f,3,,·~~.,.;!i?n_·l~_m,:.·ci~,:(~:!_/_. º~?.grafo -um dos instrumentais báeiocis do museu e 
• . . ·; . · ·1 •1n. - . , .. r \ -~ .. ,., .. ,. ·. -. . . - . ·: ... ir . :' ~º(1~,~~,?'1 ,,~r;c.~al~ent~ •• ooit,:!fr?~fâ:iooo mas também os de ar:e- -~arec~ ter a ver 

11' ci:!,?..'ir~,,1,~tPiAJ~ii.rt·;,~~etivaçao da:d;i.,stanoia, com a sua "outrif1caçao'' pois ,{17). 
:\ :,::,:\ :· ti1j' 'lj· t'': ~1.l~J/ ,r ·J\<.,riw.,~,~ _ : .. - . . . : - .. tf. if/{fl_l!; ... ;1 :j\::H!JMb,,eit:i~;aç~~}._ de: um m~roa~o fonográfico noa Estadoe Unidos, ºº'! discos a.in •... 
h: : . .#:.':"l'ti:~·i, ., }-·1 ·,;·-.'.=!~;."'':!":::~.-.,,~:i!.'I.-:·,·· ··:·;. • •• ,,., --.:... . 

· !j~f e, ~;uati'Qoa,:/(~1;a ·q,oa anos 20 , estando ligada a irrupçao do turismo e em g•- 
• -·:i;.~i'.~[~~-:::~~;?~,~··' iri'dú~'~ria do J.azer (Graburn, 197'). Note-se que aí o- jaz~ (estilo :r ;J,,t:1r1iant :~~,b.i:Oa' . .;6) ·e· a música~ (de várias extraç;ee naci.on~is).·são oe gê- 
' ,,;• -'if? '-':fr !-.rr.,:~/.i:i'J'' ·,• -!·· -~' ._ _ , _ ·.-.:\~\~~-:.:,,. / ~f:f :<??:~doe~ por uma audiência eoonomioamente a.fluente,e~ buaoa de diver.sao • 

. ~ .. , ; ... '-:h,. •'.:_· ·:· '· :- ' :-. . ~~sj,~-!;~r ,,i~~~:l1::!f13s, oul_minando em 1948 -com os aperfeiçoamentos da arte eia .re- . ~i~r J~;b·:f~êt~li ~â!{idelidàde-, esse mercado se consolida amplamente' divereifican- 
, ... , •.. _.111, ·.-· .-.:;:=!lr.i ;;•-.\;! 1·.·,•.';,,· •. _-e: · 

d~:~~i :J~ '~ri'~i"~,t·'t~l a incluir desde a música ocidental propriament~ dita até àB 
: •. :'!!:!::•,· _,,. •• . '. •• 
mue:i;oas mais _!'exoticas" do planeta, passando -de forma especialmente enfatica- .: •• :· -,1"' -. -: ··. , ·-· - . - 
p~l°!iijª~!·· _ Ob~erv~~se que esta diversificaçao ,.ªº nível da produçao -que al~m.enta 

1a: f~jma~ao de ~m numero ca~ vez maior cs # de ~usicos. pro,:issionais e_ de outros ea- 

:_:_:Pª.:_._ii1;li.-~t .. _,.ª_;_,_.ª •• ;.:_ ~ aoompanhada por uma tambem d1versif1caçao no pla.no fº conauao , o '!q~e1.J11-v:::~r a ,~ooiedade americana como um todo em f~tiaa progressivamente mais 
·~~mjf!º~-~~-' maiores e •. oom v- t~ndênoia à estratificaçao. t de se notar -que o cená:io 

··:,. eur1f-'1eu_;~-~:ta ·Jllesma epoca nao parece diferenciar-se em mui to do americano, ~enao 

·' ~~~~··11~~:,r~~:ªº : ..;por aes7m dizer- que •• seus países sofrem do jazz. Os: anos, 50 pre- 
,· t!nl~~.~):j~os ~atados ~nidoe a_ eolosa.o do ~, sendo que na década' ~eguinte 'este 

genero,:,:.sqbretudo com a explosao dos Beattles. na Inglaterra, ocupa -por assitn 
. .' 'l ·i; .. -~~- _.:- \· . :; ,w 
•_q .': -~_ e~9:!r .-~-:X_-.-~.--.--resrar-_ .. - _º_ d. i t. O mundo CiVilizado1 ·O ''concerto das naço ee " , · atingindo 

. ,l~ª]1iª -~~r~~81l"_: i,~~;;~:: ~esmo 8,8 franjas mais remotas • 
.. . . ··FI - . , 

· · · &l}n~i~fa11_li!1\ lri , i'·: ! . • ..... ~ 
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Caso se tome os anos 60 deste século como objeto central ·de reflexio 

sobre essa música popular, espécie de kathÓlon de uma nova ocidentalidade, o pon 

to talvez mais saliente de sua oonstituiçao seja o de que ela tudo !Procura absor 

ver, cani balisticamente. Isto, desde a própria música ocidental -1lou t;ificada" 

em passado ( e aí sem dúvida a amargura de Adorno, que n;o pôde compreender 

que passar n;;:o é o mesmo que extinguir-se)- até as ragas, o samba,1 o flamenco,· 

etc. Nada de música há mais no planeta que não possa aparecer num iestival de 

jazz ou~ a partir dos anos 60! Nóte-se que adiante, nas duas décadas seguin 

tes até agora., este movimento se ~gudiza extremamente, o que n;;o significa dizer 

que o consumo musical n;o esteja cada vez ma i s fatiado (mas -verifÜq.ue_,:se- em 

fatias de um mesmo bolo). 

Se a pertinência planetária da música popular parece assi~ estabelecer-se 

como o traço mais relevante de sua constituição -obra de engenhari~ social tão .. ' 

magistral como aquelasdo Gregoriano e da música clássico-romântica-', seu rasgo 

mais relevante em termos de totalizaçio é que esta lhe ê dada pelo organismo tec- 

nolÓgico-industrial; no final da cadeia, pela mercabilidade de ~eu comércio. 
! 

O que se passa agora com a música do novo ocidente? Que orientaliza!, por assim di 

zer, todo o seu passado? Transformando-se na máquina excelente que ~o mesmo tem 

po p~e e retira o homem do mundo? Um mundo onde as raz;es simbÓl ical e diabÓlí,ca 
1 

-a representação enfim- parecenem eagotamen to? Onde, por fim, a ve~,lade -clare,i 
'. 

ra ou deserto- cede lugar ao império da mentira (digo: trabalho da: mente) ou, 

dir-se-ia, do simulacro? 

Nos anos 60,se a música popular -no eixo jazz-rock- 
i 

pod~ ser conside- 

rada como a linguagem significante suprema da nova ocidentalidade, bricolage ca- 

paz de desenhar-lhe a topologia inclusiva de todos os intrusivos, é por que 
i 

ela aponta para ~m universo de significados extrema.mente relevant$ -o do E.2.!!!,- 

promisso social da arte. Note-se oomo aí a música está ligada i·ndi.ssoluvel 

mente -tipicamente nos Estados Unidos- à.s lutas pelos direi tos ci v.í s , ao paci- 
. i 

fismo, à co~testaçio da omnipresença do estado e ao poder .tecnológi~~~industrial. 

Isto tudo - que vai desenhar-lhe a ideologia (sistema de valores)l, na busca 

de uma. naturidade humana que, de um lado, o movimento hippie e, devou tr-o , auto 

pia socialista postulavam: a dissolução do estado, a terra ~ mal·e,. Observe-se 

que os anos 70 e 80 -especialmente estes Últimos- como que vio di1uir e genera- 
. ' . ., 

l a.za r essas mensagens z 110 sonho acabou 11. O que ai acaba, chamado de sonho enquanto 

algo que n;ci faz resplandecer a vigília, estimada como o real? :Não "adianta 11 
; 

mais nada, pro-grasso nenhum? N;o há jeito? Re-gresso? Quebra com j~ito? 

O que aí acontece e que o díctum célebre de John Lennon procura demar- 

car é -desejo sugerir- o convencimento por parte seja do músico , :seja do afie-· 

cionado da música Eopular de que a luta contra o estado não deve se~ feita fora 

dele, ilus;o 1r-loodstockiana dos anos 60. Este convencimento, que no plano do~ 
como que coloca o estado ácido sob controle, domesticando também a politicidade 

i 

do feeling e do swing no âmbito do jazz, é que iré desenhar, segundtj entendo,uma 
! 

nova ética para essa música popular: a da dem!:lnda da terra~ males'feita d.e den- 

tro daquela~ males, aceno do novo ocidente, planetário, ao Universo dos''primi- 

---------------···--------··J_··------- ··-- ..... _:. •.. -1 
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pala oivilizaçao. tivos", melhor dizendo, a este universo 
!gora, o indivíduo nio eacamo te í.a o seu estar~ mundo, esoanc~rando por 

outro lado o situar-se de·ntro dele· -território do mal-, contra ele po:i'é~,na 
busca de um outro mundo, ·~spécie de jardim antropológico, verde (18). Nc,te-: 

se que as duas Últimas décadas vividas pela música po~ular presenciam um cresci 
mento impressionante de. .seu mercado, pa r a l elarnen te a um não menos estupéndo aper-. 
feiçoamento de seu totalizador estabelecimento.tecnológico-industrial. Isto é 
especialmente notável no final dos anos 80 (veja no t~l), que também convi- 
ve com o paula ti no esfriamento da "guerra f'r í a ", até a disso luçio de la já nos 

90 com a enfim atomizaç;o do agora antigo 2Q mundo. O clamor verde -começando 
na década de 70 sob o marco da confer.ência de Estocolmo-,. paulatinamente se eii 
fica como paradigma mundial, o que vai propiciar à música POEular um universo de 
significados suficientemente abrangente e, assim, à altura de sua tradi·ç;o · uni 

versalista, herdada da ·música ocidental. t:; muito a propósito reportar.como es 

te entrelace -o da música popular, linguagem significante, com o ambientalismo, 
plano dos significa.dos- se explicita num sistema de pensamento · orrde o 10 e o 
411 mundos -este Último, visto como o dos "primitivos":... é que ·têm valia. O 21 
-lá nele!- 
de das esmeraldas cede lugar ao das árvores num sistema de representação 

onde ele -o verde- aponta o tráfego possível e o vermeiho o ·perigo -florestas 

morreu e o 30 é t;o somente o passado do futuro, Eldorado onde o ver- . 
i . 

queimadas! Desejo sugerir que a música 2opular aí é a máquina de tempo por exce 

lência, isto numa ~~ªK~ cuja seta temporal avànça deliberada.mente para o princí~ i 

pio -não tanto para o começo ou o início-, na demanda da natureza,. pura e hígi-: 

da de toda poluiçao • 

Sting (Gordon Matthew Sumner; 1951-), filho de uma fam:íliá operária e 

católica de Newcastle, foi criado no mundo do rock. De sua for~ção catÓlica,ele 

guarda na J?S1quê a moral de que "existem o céu, o inferno e o pecado11,aperceben 
do-se, por outro lado, do rock como um universo 11hedonístico, (o que) o faz dife- -- .. - 
rente de ter tido uma criaç;o enraizada na magia e na religia.011( :1-2) ( 1_,). Desejei ;; !, 

sugerir que esta convivência em Sting da "obrigação11oom o"prazer";re.spectivamente 
••••• • - - •• ; 1 

provenientes de suas formaçoes oatolica -religiao da qual nao e um 'devo to mas que 
lhe propicia uma moral nunca abandonada( :2)- e de roqU:~iro, é' absolü tamente cru-:- . 

. ·.·.· ' 

cial para se entender a sua carreira até o seu encontro com Raoni e ~ · 11Xingu", 

por ele mesmo divisado entre o"prazer"e a"obrigaç;on :(Bloch e Dl.!till·eux, 1987). 
Sabe-se mui to bem como o ~ ingles está enraizado em sua classe .trabalhadora,:t\m 
do sinal de protesto das camadas etárias jovens oontni.o conservadorismo de suae · 
formas de reproduçio (Willis, 1976)e,ao largo,do da sociedade inglêsa como,um to 
do. Noto que o movimento punk especialmente radicaliza. isto. l!:,ent~etanto~ funda 
mental mais uma vez anotar que esta "obrigaçio'' tem origem no catolicismo, isto, 
num mundo amplamente dominado pelos cultos protestantes, especialmente avessos à 
ritualística, por assim dizer, mágica do catolicismo. Sting seria .11prot~stante", 
assim, em dois sentidos: como roqueiro no mundo da ética protestante, como catÓli_: 
co no planeta do hedonismo. -·i 

! 

A formaçao musical de 8ting -criado no mundo do rock-:. se concretiza, 
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porém, no universo do jazz·, isto como baixista e guitarrista-base. Note-se que 

em 1970 ele ingressa na The Newcastle Big Band, um dos melhores grupos de jazz 

(traditional)da cidade.Ele aí permanece até 1976, data de dissoluç;o da.banda 

(s3-4), tendo porém fundado o seu próprio conjunto ,o La.st Exit, já 

em 1972. Observe-se que é aí que ele vai juntar sua atividade de instrumentis 

ta com a de cantor e compositor de canç~es. Bm 1976, Sting mud~-se para Londres, 

ingressando no The Police.ide se notar que o The Police, ats 1979, 
liga-se ao movimento new punk, procurando um éthos_ contestatário 

do stablishment, sobretudo em termos da manipulaç;o produzida pelo mercádo fono 

gráfico. Ressal.te-se, entretanto, que a banda nunca foi propriamente aceita pe 

lo movimento, que a acusava de progressiva~6-8). 

O primeiro grande sucesso do The Police, que lhe possibilitou. a primei 

ra excursao international, aos Estados Unidos e ao Canarlá, está gravado no disco 

Roxanne/Peanuts (veja The Police, 1978). Note-se que a aceitaçio deste disco pe 

la imprensa especializada -tanto americana como ing]êsa- foi muito grande, a - partir de entao tend.o-se desenhado a figuraçao entre & new wave e a disco music 

para o oonjunto,que assim assume uma postura mais ligada ao universo d.a pop mu 

~. Nos os anos 80, The Police -um grupo j;Í consagrado internacionalm~nte- co- 

meça a sua carreira diretamente liga.da à defesa .dos direitos humanos, 

tomando o 30 mundo -e suas "crianças famintas e pedintes"( :36)- como ponto obri 

gatório de seus tours. 

A perspectiva de dissoluçio tio The Police, que começa em 1983 e somente 

se concretiza a partir de 1985, está ligada ao desejo de Sting de fazer uma car 

reira solo completamente dedicada aos grandos problemas mundiais: a paz, os direi 

tos humanos e a preservaç;o ambiental( :74-75). € neste contexto que 'se a.â a sua 
primeira visita ao "Xingu", em 1987, escapada de uma excursio internacional liga 

da à Anistia Internacional. AÍ, e em Eymak.apÚku, ~ldeia YawalapitÍ -capital polÍ 

tico-Jiplomática, por assim dizer, do Parque InJÍgena. do Xingu, conservatório do 

ab-orÍge:ie na fabricaç;o da ficç~o brasileira, pa r te do "concerto das m:1ç~es11-, 

Sting entra em contato com Raoni, discípulo de Yanumakakum;(sapaim), ~e~ 
ka1yp magnífico. O que procurava, porém, Raoni aí? Ele,caçador do novo caraíba, 

caça, entretanto -também-, de Sting, caçador do novo Eldorado? Onça e Jabuti 

num mesmo buraco? 

O que deseja apontar o provérbio que constitue a epígrafe do presente - - texto -"A gente tem que se Raonir senao se Extingue"? ~ao as pedras que correm 

atrás dos apedrejados ou, ao contrário -mas nem tanto-, aio estes que est;o con 

denados a ir na. busca daq_uelas? Como :poderá haver O encontro (Raoni/Sting, Onça/ 

Jabuti, Pedra/ Apedrejado, Segurança-Desenvol vimento/Fartura-lnesgotabi lida de, etc) 

do gregário com o individual, da~ com a morte (recordo que Occidens e o par 

ticípio presente de occido, aç;o ou pai~o de matar), d~ natureza com a cultura, 
termos deste provérbio memorável, equação tragi-cÔmica de um jornalista genial 

de quem perdí o nome • Quando criança, ouvia sompr-o -à noite, na hora do terror 

e da melancolia de J.ormir- de meu pai a seguinte fábula, que r e con to sempre a 

meus filhos: 
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"Jabuti vem vindo pelo ma to, tocando sue flauta e cantando: 
'frim, frim, frim; frim, frim, frim, o osso da Onça é a mi- 
nha flauta'(repete várias vezes).Onçu escuta Jabuti e 
diz:' Ah! compadre Jabuti, qu e mus í.qu í nba t~o bonitinha ,es- 
ta! Toca ela aqui bem pertinho do mim'! Jabuti .responde: 'Ora, 
comadre Onça, eu fiz esta musiquinha alí. A senhora gostou 
dela'? (Jabu~i executa a cançao , trocan~o Onça po'r V'eado). On- 
çª fala, entag:'Ah! compadre J~buti, nao era exatamente assim 
nao: o osso nao era do Veado na o ", Jabuti responde: 'Que nada, 
comadre Onça, é QUe quando eu toquei, a senhora estava longe 
e se enganou: era osso do Veado mesmo. Quer ver, eu vou alÍ 
para detrás daquela moita,tocar a musiquinha de novo'. (Ja 
buti executa a canção original, ao que Onça corre atrás de 
le, que se esconde num buraco, tendo, entretanto, Onça cop 
seguido prender Jabuti pela perna'\. Jabuti começa a rirdes 
bragad~mente. Onça:'De que você está rindo, compadre Jabuti? 
Você nao vê que eu estou seguranuo a sua perna e que,assim, 
você está perdido'? Jabuti continua a rir e d.iz:'Eu estou 
rindo por que isto que a senhora está segurando e pensa ser 
a minha perna, nio é ela,nao:_e um pedaço de pau'! (noto que 
era a perna mesma). Onça, en ta o , solta a perna de Jabuti,a 
garrando,agora sim, um pedaço de pau. Jabuti desanda mais ain 
da a rir e diz:' Agora sim, a senhora soltou minha perna, fi 
cando com um pedaço de pau'(Jabuti se ~elici~ em enganar On 
ça). Onça, irritada diz:'Pois bem, você está perdido. ·f-e fi 
car aí dentro do buraco, morrerá de~e. Se sair, será devo 
rado por mim, que estou aqui na porta'. Jabuti está dentro do" 
buraco, refletindo. Arranja uma outra saída, vai lá fora, sê 
abastece de comida, volta para dentro do buraco e diz para 
sí mesmo:'Se Onça vai me vigiar, também n;o poder~ caçar e 
morrerá de fome (noto ~ue Jabutí pnderia tor fugido do en 
contro com Onça, mas nao fugiu. Ademais, Jabuti descobre que 
o vigilante é vigiado por sua própria vigilância). Dito e 
feito: ao final de 3 semanas ,Onça morre de fome,: Jabuti sai 
do buraco, corta uma das pernas de Onça, fazendo uma nova 
flauta (Jabuti canta de novo a cançao inicial, logo a se 
guir encontrando nova Onça. Esta fábula é infinita, Jabuti 
sendo eterno, Onça sempre morrendo mas renascendo das cinzas)". 

Ao final deste texto, a seguinte ~ergunta que transmito ao 1eitor: 

no encontro de Sting com Raoni -pacífico mas sagaz-, quem é Onça e quem é Jabu 
tí? Recordo que no ~ de março de 1991, no Carnegie Hall -quando· aliás 

Raoni,ao invés.de cantar,discursou em portugues durante horas, só tendo para 

do quando alguem na platéia tomou a iniciativa e começou a aplaudi-lo-, Tom Jo 

bim dirigiu-se assim a Sting: "O Sting às vezes é mui to simpático, mas às vezes 
é um pouco ingênuo. Mas nós todos também somos um pouco ingênuos por. estarmos 

aqui"(veja Carvalho, 1991; grifo meu em ingênuo, contrário, aiiás, de sagaz). 

Quem alí é, afinal, você e senhora ( so5ro disfarçado na. ·feminilidade d~s mul he 

res que datem?), compadre e comadre (pontos de uma verticalidade, assimetria 

de poderes?)? 

' 1 
1 

1 
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Notas: 

(1) de acordo com Jo;o Carlos Muller, secretário executivo da Associaçio Braeilei-· 
ra dos Produtores de Disco ( conforme Frei tas, 1991), o mercado fonoeráfico b ra' 
sileiro (discos, fitas e compact disca) vendeu um volume de 77 milhoes de uni-; 
d.ades em 1989. Isto o clas~ifica em 6Q lugar em termos mundiais, abaixo ape 
nas dos Estados Unidos, Japao, Alemanha Ocidental, Inglaterra e França ( em oz--: 
dem decrescente). Agradeço a_Valério Fabris, da Gazeta Mercantil de Florianó 
polis, pela valiosa informaçao obtida através de sua gentil intermediaçao. 

o presente texto se reporta,em sua integralidade, à minha dissertaçio de dou- , 
torado (Menezes Bastos, 1989). Especificamente com relaç;o às músicas ociden 
tal e popular, bem como aos cruzamentos destas ~ntre sí e com as músicas~ 
ental, folk e primitiva, conforme também os seguintes outros trabalhos meus: 
1990a, 1990b, 1991 e sdl. 

( 2) 

(3) observo que o meu entendimento do Alto-Xingu pre~supoe uma relaçio antes con 
tínua que opoaitiva entre os mundos xinguano e nao-xinguano (também gito .!!!.. 
trusivo e marginal) da literatura da Jrea. Especificamente com relaçao a es 
ta tematica, veja meus textos 1978, 1983 e 1989. 
veja adiante o_significado mais amplo deste termo, brevemente por ora visto 
como a traduçao de "cã vi lízado" pelos Índios do Al to-Xingu, falando o portu 
gues de conta to. 

no presente texto, limitei a história do Alto-Xingu ao século XVIII, embora 
ela possa recuar a muito antes disto, sobretudo face aos estudos arqueológi 
cos. 

(4) 

( 5) 

( 6) quanto à Expedição Ronoador-Xingu, nacionalmente vinculada à Marcha vara o 
Oestet internacionalmente à II• Guerra Mundial -especificamente aí ,a viabi 
lizaçao da linha aérea Rio de Janeiro-Manaus-Miami-, conforme meus textos: 
1985, 1989, sd2. Resumo que ela está muito longe de constituir algo apenas 
do mundo nacional brasileiro. Para o exame da Doutrina de Se5Urança Naéional 
-aliás, também mui~o pouco apenas n~cional-, nas suas relaçoes, já nos anos 
50-60, com a criaçao do Parque (entao Nacional) Indígena. do Xingu, conforme 
Menezes (1988) e meus textos 1989 e sd3. 

registro que esta tipicidade do "branco" como kara' ip aponta uma excentrici 
dade, para os Kamayurá, tanto dos "neg ro s " quanto dos "·japoneses". · Tratei des-: 
te "racismo" Kamayurá em 1989. · 
embora 11n;o entenda nada de matemática11, desejo sugerir que a geometria Kamay 
urá do buraco (kwat) sup~e uma cornplementariedade entre o cheio e o vazio, ma-. 
cho e fêmea. Quer dizer, kwat é tanto o ôco da escavaç;o de quem 8labora u; 
buraco na terra quanto a t~ que daí se retira (é difícil se espremer isto) •. - " ~ A noçao de karamema -que no texto traduzi por "coisas"- esta. baaea da nesta. 
geometria, Karamema, na realidade, é um tesouro: a~ tanto ·quanto o ..Q.Y.tQ.• 

de acordo com Serra (sd), os Kamayurá se segmentaram recentemente em duas al 
deias, a aldeia-mãe permanecendo em torno da lagoa tpawu, a oeroa de 12km do 
Posto Indígena ~eonardo Villas Boas, a no~a aldeia se localizando_no Morena. 
Estudei a que s tao da etnicidade em 1989, ten,io aí elaborado a no çao de quase 
etnicidade para dar conta principalmente dos casos xinguanos Kamayurá e Ya 
walapi ti ( veja também Menezes Bastos 1984-85), cujos alieia.mentos se dividem 
em bandas étnicas, nuolearizadaa naquela que, hegemonica, entitula o grupoA 
em torno sempre.de um homem-eminente. Entre os Kamayurá, esta nuclearizaçao 
é dada pelos Apyap. Entre os Yawalapití -que contam com bandas ICamayurá e 
KuikÚro-, pelos próprios. 

para o xamanismo Kamayurá, conforme meus textos 1984-85 e 1989. Resumo que o 
xamanismo Kamayurá trata-se de uma guerra em dois sentidos interdepen~entea: 
uma, de caráter geopolítico onde o inimígo(externo)é o intrusivo, marginal1 
feiticeiro. Aqui como que a vidª imita a ciência, o contínuo xinguano/nao 
xinp;uano se edificando na oposiçao entre_os Uois termos -sob o signo da ma 
nipulaçao, entretanto- _anotada por Galvao (1953). A segunda guerra do xama 
nismo em toque tem feiçao ur-ano po lÍ tica ( polÍ tica celeste, algo corno uma "gue 
ra nas estrelas''), colocando na arena o mundo dos homens e aquele dos deuses. 
Agora, os mortos combatem com os vi vos no sentido da ceasio aos urubÚs psiqué-: 
fagos das almas que constituem a sua comida, moeda do contrato cósmico que per· 
mite a separaçao entre a terra e o céu, assegurada pelos urubús malandros. 

( 7) 

( 8) 
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(11) 

( 12) 

(13) 

( 14) 
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sobre os Tx.ukahamãe (Metuktire), conforme Lea (1986). Quanto ao mito do 
Eldorado, reino de um rei indigena apaixonadamente buscado pelos espanhóis 
no seculo XVI na demanda de seu ouro e especiarias suntuosos, veja o .r.ela 
to de Smith (1990). Observo que as viagens d~ Pizarro, Orellana, Aguirre e 
tantos outros -desde os atuais Perú e Equador até a foz do Amazonas, indo 
ou voltando-, em direitura de tanta ri~ueza, acabaram se contentando, em 

suma, com mandioca e peixe, A saga hispânica do Rldorado encontra paralelo 
na lusa,das esmeraldas -alucinantes tanto quanto o ouro-, de Fernao Dias 
Pa e s Leme.Quanto à fábula de Onça e Jabuti, vejn adiante •. Em 1989, eu sugi 
ro um paralelo entre ·ela -registrada por Cascudo (1980)- e o 29 Canto do 
Yawari; entre, por assim dizer, o "Brasil" e os "Índios". Aqui, os livros 
da comédia e da tragédia têm su~s páginas misturadas. 

segundo Lévi-Strauss (1979), o que a! ocorre é uma migraç;o do pensamento 
mítico da literatura para a música, uma música por ele balizada por nomes 
como os de Frescobaldi (1583-164.:n, Bach (J. S.; 1685-1750), Mozart (1756- 
1791), Beethoven (1770-1827) e Wagner (1813-1883). Esta tese de Lévi-Strauss 
-espécie d.e ood.a de sua. célebre lliscuas;o sobre as relaçqea entre 
mito e música nas Mitológicas (1964, 1971), relaçoes estas do plano da conti 
~id.ade- deve ser lida no eixo formal, nunca no do sentido. Quanto à ques 
tao do mito ocidental a impregnar a literatura quinhentista, vej~ meu texto 
de 1989. Conforme adiante, entre estes mitos ressalto o do fonógrafo, 
eSJl)ecialmente elaborado por Rabelais nó Pantagruel (veja Molan~, ed., 19501 
166-170).Tratei disto também em 1990a. 

registro que Toynbee (1963) retoma a refle_x;o de Spengler (1973) sobre a 
música como templo ideal do individualismo ocidental, temática de que tam 
bém tratei em 1990b. Resumo que a monumentalidade e o progresso, par deva- 
lores que aponta para a música ocidental como t~chne ("artesanato 
habilidoso"), como que são recusados pela interioridade e universalidade, 
par decisivo da~ criadora.~ como se de inicio o musico abrisse os olhos, 
para logo depois fecha-los. Isto, sobretudo na estética romântica. 

para o conceito Adorniano de "indústria cultural" e sua postura amarga quan 
to~ música popular, conforme respectivame~te Adorno (1983 e·1986). Sobre a 
noçao de "cultura de massa", conforme o classico de Macdonald (1973), que 

· se reporta a um texto seu de 1944 onde ainda a expressão "cultura pqpu l ar-" 
é empregada para entender "cut tura de massa "(Mac,lonal d, 1973: 9.3, nota 1). 
Neste texto, sem dúvida alguma triunfalista quanto ao "democra.tismo" da re 
ferida "cultura", o autor parece centrar-se em dois pcn toa ipa ra erigir·tal 
conceito: a natureza mercantil d.a. obra, por atacado, e os meios por ela a 
dotados, eminentemente 11técn1co-industriais". 'E; mui to ins.trutivo reparar co 
mo conce±tos aparentemente tao desgotosos entre aí se constituem sobre csmes- , 
mos eixos.~ como se Europa e América -a do Grande Satan- aqui se entreolhas-: 
sem, ciumento-invejosamente. 

nio triunfalista apenas de uma certa maneira, que eu diria "trágica", repor 
tando-me à "aus ter-á da de " ( d.as aç;es) e "euperã or-í.dade" ( dos hotaene ) com que a 
"tragédia" foi car-ac te r-í se da por Aristóteles. Na senda da "comédia", porém, 
a música ligeira é também amplamente triunfalist~, pois os seus homena ( "in 
feriora~") ,a través de suas açoe s ( "ridículas 11) nao pretendem, exatamente com 
a irrisao, demolir o 11tréigico", expondo-lhe a vergonha?' 

para a história dessas "técnicas", conforme Ward, ed. (1975) é Hindley, ed. 
( 19'7'7). 

(17) conforme meu texto de 1989 para uma história da aplicaçio do fonógrafo às 

( 15) 

( 16) 

"musico logias ". 

(18) veja Seca (1988) e Barandt (1975), respectivamente sobre os mundos do rock 
e do jazz. O situar-se contra o mundo, embora dentro dele, na demanda ~er 
ra ~ males curiosamente aproxima o mundo rebelde do jazz-rock -conforme·ele 
mesmo se imagina- daque l e dos "pr-í.mí ti voe", contra o e'stado ( Clastres, P., 
1978) e sob a égide do profetismo (Clastreo, H., 1975). Registro que um soció 
logo oomo Maffesoli (veja 1981180-114; 1987: 21-97), tratando dos feno~enos 
revolucionário e dissidente, nao deixou de apontar para essa aproximaçao,as 
sumida por completo por Seca (1988). 

(19) usei Sellers (1989) para a recolha dos dados biográficos de Sting. 
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