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FUNARTE

APRESENTA~AO

Adquiridos há cerca de um ano pela Biblioteca Nacional, os
28 desenhos a cores, de instrumentos musicais do índio brasileiro,
de autoria do desenhista da FUNAI - José Coelho, sao agora
apresentados ao público visando a sua ampla divulga~ao. Para
esse trabalho o desenhista baseou-se nos instrumentos musicais
pertencentes as cole~oes do Museu Nacional e do Museu do Indio,
no Rio de Janeiro .
Para a realiza~ao da mostra em questao, patrocinada pela
RUNARTE, a Biblioteca Nacional achou. por bem convidar a
musicóloga Helza Cameu, autoridade no assunto, com obra recentemente publicada pelo Conselho Federal de Cultura - "Introdu~áo ao estudo da 1núsica indígena brasileira" para elaborar a
ficha técnica de cada um dos instrumentos representados, material
que, reunido no presente Catálogo, complementa os desenhos
expostos, constituindo valiosa contribui~ao aos estudos de etnomusicologia no Brasil.
JAN:t:-TICE MONTE-MÓR
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INTRODU<;AO
A observa~áo, mesmo superficial, dos instrumentos musicais do índio brasileiro permite constatar-se a
variedade de aspectos entre tipos pertencentes a urna mesma categoria. E o interessante é que na quase
totalidade os objetos sao confeccionados com os mesmos materiais, apresentando a mesma conforma~áo, apenas diferenciados por particularidades. Estas particularidades é que se tornam importantes no relacionamento
entre o instrumento e o rneio em que atua.
Isto ainda é perfeitamente reoonhecível nos días atuais, o que prova que o contato com o branco ainda
nao chegou a perturbar de todo as culturas indígenas e com elas a padroniza~ao de seus instrumentos de
n1úsica e mesmo a sua utiliza~ao, em quase cinco séculos completos do Descobrimento e subseqüentes coloniza~ao e domínio .
Os instru1nentos n1usicais do índio brasileiro distinguern-se entre si pela aparencia, particularidades e
complementos, pormenores que refletem as características das culturas a que estáo ligados e isso porque com
elas integram-se, com elas permanecem enguanto as tradi~5es perduram, ainda que enfraquecidas. Com isso
fixam-se padr5es.
B fora de dúvida que modifica~oes sao possíveis e até desejáveis, pois as sociedades podem transformar-se ou espontaneamente ou por influencia externa, sem que isso venha a atingir totalmente as características básicas.
As diferen~as invocadas sao claramente perceptíveis nos trabalhos apresentados nesta Exposi~áo e
encontram-se no material de confec~ao, na estrutura e no que tem sido freqüente1nente qualificado como
ornamenta~ao.
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Na estrutura, naturalmente com o material, há a disposi~áo das partes do conjunto, o modo de reuni-las, localizá-las; há o senso de propor~6es que favorecem exigencias de execu~áo.
Na ornamenta~áo está todo o mundo místico-religioso do silvícola. Ornamenta~áo, no caso, é ·o complemento diferencial, por isso nao <leve, nem pode ser visto como processo de aformoseamento do objeto
a fim de dar-lhe aparencia vistosa ou agradável, embora nela evidenciem-se disposi~óes artísticas inegáveis.
A ornamenta~áo desempenha urna fun~áo importante, pois está ligada a origem, a vida espiritual das
comunidades, por isso confundem-se com a tradi~áo e daí a aparencia e as particularidades revelarem urna
continua~áo necessária. Aparencia e particularidades conferem aos instrumentos musicais urna espécie de
naturalidade.
Como exemplo de um processo de continua~áo aponta-se a pe~a de número 30. 596, do acervo do
Museu Nacional do Rio de Janeiro ( est. nQ 15) reoolhida em 1938 - um chocalho globular - que representa urna prova indiscutível .de fidelidade a padr6es próprios do universo musical do indígena, visto chocalhos globulares de aparencia antropomorfa já constarem das crónicas quinhentistas com Hans Staden,
Jean de Léry, Padres Manuel da Nóbrega, Joáo Azpilcueta Navarro, Pero Correia, José de Anchieta,
Fernáo Cardim.
Ainda <leve-se assinalar que a cor, assim como o material empregado no instrumento exercem urna
a~áo protetora sob vários aspectos.
A aparencia global das pe~as concorre para estabelecer urna escala de tipos, na qual corte, desenho
(inciso, pintado, pirogravado, mesclado, facetado), pinturas, aberturas, fixa~áo das partes do todo, combina~óes de matizes, indicando características tribais e regionais, também pode determinar a fun~áo e o
caráter religioso con"feridos ao instrumento.
8

I

I'

Para o índio o instrumento tem urna origem, urna razao, urna finalidade, por isso, sonoro ou musical,
conta urna lenda, a sua lenda, que lhe determina um princípio, que lhe encarece a importancia, dando-lhe
especifica~áo, vinculando-o a sua gente (isto nao impede que se venha a vulgarizar) . Os instrumentos estao
presos aos mitos que presidem a organiza~ao social, pois, como tem sido observado, julgam-nos ou inven~6es de seres sobrenaturais, seus protetores, ou sao atribuídos a imagina~ao criadora de heróis civilizadores,
que os teriam legado a seu povo com a finalidade de perpetuar-lb es a presen~a na voz neles con ti da.
Por essa razáo passam a desempenhar urna missao realmente importante no estabelecer a comunica~ao
com o mundo dos que já desapareceram, portanto os mortos, os quais temem pelo mistério que os envolve,
mas deles julgam-se dependentes e daí procurarem a aproxima~ao, criando dessa forma urna comunica~áo efetiva, comunica~ao sempre ambicionada e tida como alcan~ada . Urna espécie de eternidade ...
De qualquer angulo que se queira apreciar os instrumentos musicais do índio brasileiro, em seu conjunto, verifica-se, com a diversidade de padrees, a versatilidade de sua imagina~áo afastando-o de um
modelo único, uniformizante e indeterminado.
Há na aparente ingenuidade do índio um espírito perquiridor em busca de explica~oes e verdades que
em todos os tempos o excitam e angustiam, mas que, por isso mesmo, transformam-se em apoio, confian~a
e cren~a, sentimentos que animam e f ortalecem solidariedades .
HELZA CAMEU
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YAXS.A-GA

(Chocalho globular)
Ex. n<? 20 . 446 M . N .

Coleyao Com. Rondon, 1929
tukana
tnd. TUKANA
Est. do Amazonas
Río Tiquie
(Área cultural: N orte-amazonica, G.) contato
permanente
11
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YAXS.A-GA

Chocalho globular feíto do fruto do cuitezeiro ( Crescentia cu jete, Linn. ) contendo em seu bojo sementes de Canna glauca, Linn., o chocalho apresenta
desenhos incisos cobertos de tabatinga branca . .Nao é perfurado como comumente
fazem, ·mas aberto com duas fendas por onde passam os fios que prendero a
caba~a ao punho, invariavelmente f eito de muirapiranga e torneado na parte da
extremidade superior. Este mesmo bastao é que atravessa o cuite deixando urna
ponta muito curta na extremidade aposta.
Este tipo de chocalho globular é peculiar aos grupos localizados no Rio Negro
e afluentes (Desana, Waikana, Piratapuio, Miriti-tapuio, etc.).

Bibliografía: Izikowitz, K. G. Musical and other sound Jnstruments of the South American
Indians.

Silva, A. Bruzzi Alves da. A

Civiliza~a.o

11

Indígena do Uaupes.
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NHON-KON-TI
( Chocalho globular)
Ex. n<? 38.306 M . N.
Cole9ao Terence Turner, 1963
índ. GOROTIRE (grupo KAYAPó setentrional)
Est. do Pará
Rio Fresco
(Área cultural: Tocantins
Xingu, G.)
contato permanente
3
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NHON-KON-TI
Chocalho globular feito de um cuite (Crescentia cujete, Linn. ) , cuja superficie
apresenta desenhos incisos e cobertura parcial de penas negras de mutum e
vennelbas de arara, além de pingentes de mi9angas pretas e amarelas presas a
um coco terminados com penas de arara . Fechando o instrumento, na parte
aposta ao punho, além de perfura~6es, há urna cercadura de penas de mutum.
Marca9ao rítmica nos cantos e dan9as .

Bibliografía: Turner, T . Northern Cayapó music and its social and cerimonial context
(comunica9áo ao M. N. do RJ).

13

1-U-E-RU
( Chocalho globular)
Ex. n 9 1 .416 M .l.
índ. KARAJÁ - isolado
R io Araguaia - Centro da Ilha do Bananal
- Est. de Goiás
(Área cultural: Tocantins - Xingu, G.)
Contato permanente
1

14

1-U-E-RU

Instrumento feito do fruto do cuitezeiro (Crescentia cujete, Linn.) contendo
sementes ou graos em seu bojo. O chocalho apresenta as clássicas aberturas no
corpo da pe9a, mas desta vez de forma inusitada, pois obedecem a risco planejado e ainda marcado a fogo.
Utilizado na marca9ao rítmica de dan9as e cantos .

Bibliografia: Machado, O. Os Carajás.
Krause, F. In Wildnissen Brasilien.
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1-U-E-RU
( Chocalho globular)
Ex. n<.> 30.856 M.N.
Cole9ao W. Lipking, 1938
índ. JAV AJÉ (grupo K ARAJA) - isolado
R io A raguaia e Centro da Ilha do Bananal
- Est. de Goiás.
(Área cultural: Tocantins - Xingu, G.)
contato permanente
15
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I-U-E-RU
Instrumento sonoro feíto do fruto do cuitezeiro ( Crescentia cujete, Linn.) apresentando, além de desenhos incisos, aberturas figurando olhos, boca e ainda
ostentando penas de arara (Arara canga, Linn.) e de colelheiro (aja ja a1a1a,
Linn. ) simulando cabelo e barba. A pega disp6e de punho feito de urna vara
de taboca.
A finalidade conferida ao chocalho globular de estabelecer comunicagao entre
o mundo real e o imaginado pelo indígena tem nos instrumentos com esta
aparencia perfeita adequagao.
Chocalhos globulares de conformagao antropomorfa já foram mencionados no
século XVI por Hans Staden, Padres Manuel da Nóbrega, Azpilcueta Navarro,
José de Anchieta, J ean de Léry e outros.

Bibliografía: Izikowitz, K. G. Musical and other sound lnstruments of the South American
lndians.
Cameu, H. lntrodufiío ao Estudo da Música Indígena Brasileira.
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(par)

BAPO

Ex.

n<:> 1.419 M .l.

índ. BORO RO

otuke
Córrego

Aldeia Toriparo,
Grosso
(Área cultural: Tocantins
contato permanente
6
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Acuga -

Mato

Xingu, G.)

•

BAPO (par)
Chocalho feito de caba9a ( Cucurbita Lagenaria), cheia de graos, mas que nao
é perfurada, apresentando cobertura de penas e dispondo de punho curto . Essa
cobertura corresponde, de acordo com a colora9ao e as combina96es de matizes,
a vincula9ao com determinado cla.
Os BAPOS, quando utilizados aos pares, tem fun9ao rítmica diferenciada um
do outro: o da mao direita, sacudindo com mais velocidade, marca as sílabas
do canto e o da mao esquerda dá-lhe o ritmo.

Bibliografia: Colbacchini e Albisetti. Os Boróros Orientais.
Albisetti e Venturelli. Enciclopédia Boróro.
Izikowitz, K. G. Musical and other sound Instruments of the South American
lndian3.
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(Chocalho globular)

Ex. n 9 350 M .N . ?
índ. ARARA
Est. do Pará
Médio Xingu
Madeira, G .)
(Área cultural: Tapajós
extintos.
14

20

CHOCALHO GLOBULAR
Estampa de um chocalho feito de Crescentia cujete, Linn., que deverá conter
em seu bojo semente de alguma espécie. O cuite é atravessado por vara longa
de taquara ajustada por meio de fios e cero!. O corpo da pe~a apresen ta-se em
zonas: urna coberta com tabatinga colorida, outra por desenhos incisos. Dando
aparencia vistosa e bela estao as penas negras de mutum e verdes de papagaio
na jun~ao do punho coro o chocalho, e na parte superior, numa ponta de vara,
urna pena, isolada, de arara .
A estampa parece representar a reconstitui~ao de um instrumento desgastado
pelo tempo, que corresponde a numera~ao indicada nesta ficha.

21

CUToE
(Chocalho globular)
Ex. n<:> 37.911 M.N.
Cole~ao William Crocker, 1962
índ. RAMKóKAMEKRA (CANELAS, subdiv. TIMBIRA)
Je
Aldeia do Ponto, Município de Barra do
Est. do Maranhao
Corda
Xingu, G.)
(Area cultural: Tocantins
contato permanente
24
•A
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CUTOE
Instrumento feito com um cuite (Crescentia cujete, Linn. ) atravessado por uma
vara longa, pontiaguda (55cm). O cuite apresenta, de ambos os lados, a~ clássicas perfura~6es, ero número de 6, ero carreira dupla, irregularmente dispostas.
Possui al9a de fios de algodao que se prende no orificio aberto na parte destinada
ao punho, al9a terminada por fios longos .

Bibliografia: Izikowitz, K. G. Musical and other sound lnstruments of the South American
lndians.
Nimuendaju, C. The Eastern Timbira.
Cameu, H. lntrodufao ao Estudo da Música Indígena Brasileira.
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MARAKA
(Chocalho globular)
Ex. n<:> 33 187 M.N.
Cole9ao Charles Wagley, 1941/ 2
índ. GUAJAJARA (div. dos TENETEHARA)
tupi
Rio
Alds. Lagoa Comprida e Camiranga
Est. do Maranhao
Pindaré
Gurupi, G.) in(Área Cultural: Pindaré
tegrados

23
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MARAKÁ
Instrumento feito de um cuite (Crescentia cujete, Linn.) que se apresenta parcialmente enegrecido por meio de urna mistura de fuligem e resina . Os orifícios
comuns aos cbocalhos globulares, nesta pec;a estao localizados no pólo superior
bem junto ao punbo e f eito no espa~o em que a cor natural do fruto nao foi
alterada. A vara que atravessa o cuite é completamente coberta de tranc;ado de
fios de algodao, terminado em alc;a e na parte aposta rematada por um tufo
de penas verdes de papagaio.

Bibliografia: Izikowitz, K. G. Musical and other sound lnstruments of the South American
lndianJ.
Wagley & Galvao. Os lndios Tenetehara.
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MURUKU

(Chocalho de

lan~a)

Ex. n9 20 .411 M .N .
lnd. TUKANA (Tukana)
Rio Tiquie
afl. Uaupes
Est. do Amazonas .
(Área cultural: Norte-Amazónica, G.) contato permanente
integrado
25
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MURUKU
Pe9a feíta de urna vara longa (2m 51cm) de muirapiranga, dividida em 4 s~5es
(punho, corpo, chocalho e lan9a ou ponta). O punho tem a base aberta em
cruz, assim como 2 lances entalhados com desenhos geométricos (círculos,
triangulos, paralelas) separados por espa9os desbastados onde há penas e as
vezes mechas de cabelo. O corpo da lan9a, de lm 49cm, marca o ponto onde
se localiza o chocalho, que corresponde a parte mais ampla da pega . O chocalbo,
de forma ovalada, apresenta fendas (2) contendo em seu interior fragmentos de
calcedonia. A introdu9ao das pedras no chocalho é feita mediante aquecimento
da madeira.
O chocalho de lan9a é instrumento cerimonial, utilizado nas festas de INICIA<;.AO e nas dan9as de JURUPARI, invariavelmente em conjunto com um escudo. No passado foi compreendido como insígnia de Chefes de tribos situadas
nos rios U aupes e J apurá, vindo depois a ser usado pelo puxador da dan9a.

Bibliografía : Izikowitz, K. G. Musical and otlzer sound lnstruments of the South A merican
Indian-'.
Stradelli, E. Vocabulário Nheengatu-portugues.
(in Rev. Inst. Hist. Geog. do Rio de Janeiro, Vol. 158).
Baldus-Wilhelm. Dicionário de Etnología e Sociologia.

27

•

•

MUTOMBURÉ
( Chocalho em cacho)

Ex.

n9

1.050 M.I.

índ. UMUTINA
isolado
Rio S. L ouren90
Est. de Mato Grosso
(Área cultural: Tocantins - Xingu, G.) integrado
16

28

MUTOMBURÉ
Este cbocalho apresenta a singularidade de ter sido confeccionado com cascos
de boi . É portan to um tipo aculturado, pela substituic;ao de cascos de animais
peculiares a fauna americana por de animal de procedencia européia.
Segundo informac;ao o chocalho deve ser preso a coxa de quem danc;a. Embora
nao se saiba como e porque assim seja utilizado, pode-se afirmar que os cascos
tem importancia exorcista entre os UMUTINA.

Bibliografia: Schultz, H. Vinte e trés índios resistem a civilizafao.
Cameu, H. Introdu fao ao Estudo da Música Indígena Brasileira.
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TA-PA-D~

'

(Tambor)
Ex. n<? 38 .940 M .N.
1nd. PAKÁA-NOVA (grupo TXAKAPURA)
- isolado
Território de RONDóNIA, entre os ribeiróes
Pakáanova e Ouro Preto
(Área cultural: Guaporé, G.)
2

30

TA-PA-DE
Tambor constituído por um vaso de ceramica piriforme coberto com cemambi
(borracha de qualidade inferior), formando desenhos geométricos. O instrumento é acionado com urna pequena baqueta de madeira terminada, na extremidade de choque, com um coco.
Tanto o tambor como a baqueta apresentam empluma~ao, particularidade que
o inclui entre os instrumentos cerimoniais.

31

DOPA
( Bastáo de ritmo)
Ex. n9 33.396 M . N .
Cole9ao Curt Nimuendaju, 1942
índ. TUKUNA - aruaque
Igarapés da Rita e de S. Jerónimo - Alto
Solimóes - Est. do Amazonas
(Área cultural: Norte-amazónica, G.) contato permanente
9
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DOPA
Bastao feito de urna só vara de madeira leve na qual foi esculpida a figura de
urna ave (pomba).
Bastóes desse tipo com figura~óes zoo ou antropomorfas, de acabamento caprichoso denotando habilidade e senso artístico, sao peculiares a esses índios. Sao
sustentados no ombrc direito e utilizados no cerimonial da MO<;A NOVA .
•

Bibliografía: Nimuendaju, C. The Tukuna.
Izikowitz, K. G. Musical and other sound Instruments of the South A rm erican
l ndians. ·
Cameu, H. Introdufao ao Estudo da Música Indígena Brasileira.
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ZUNIDORES
I) PARAPARA
Ex. ne.> 35.786 M.N.
tupi
índ. KAMAYURA
lgarapé Tiautiuari, entre a Lagoa Ipavu e o
Rio Culuene - Xingu
(Área cultural: Xingu, G.) contato permai;iente
5

34

I)

PARAPARA

Instrumento f eito de urna tábua de 62cm, a qual toma conformagao zoomorfa
(peixe), apresentando desenhos pintados típicos da tribo em aprego. Instrumento de fun9ao religiosa, utilizado nas cerimónias do KUARUP, na qual sao
reverenciados os mortos .

.Bibliografia: Izikowitz, K. G. Musical and other sound Instruments of the South American
l ndianJ.
Menezes Bastos, R. J. de. A musicológica KAMAYURÁ.
Cameu, H. lntrodufii.o ao Estudo da Música Indígena Brasileira.
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II)

AIDJ~

Ex. n9 3.942 M.N.
otuke
índ. BORORO
Mato
Aldeia Toriparo, Córrego Acugá
Grosso
Xingu, G.)
(Área cultural: Tocantins
contato permanente
5

36

11)

AIDJ~

Instrumento feito de madeira, coberto de penas, as quais em suas combina~oes
de cores determinam o cla que representa. O BORORO o ve como um animal
aquático, constituindo-se em familia (país e filhos) . Nas cores também está
indicado o sexo. Nos funerais representa o morto. É instrumento ritual por
excelencia .

Bibliografia: Colbacchini e Albisetti. Os Bor6ros Orientais.
Albisetti e Venturelli. Enciclopédia Bor6ro.
Izikowitz, K. G. Musical and other sound lnstruments of the South American
lndian3.
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(Flauta de Pá)
Ex.

8 .182 M .I.
Cole~áo I.R . 2, 1957
Ind. GAVIAO
isolado
Est. do Pará
Río Tocantins
Xingu, G.)
(Área cultural : Tocantins
20

38

n9

FLAUTA DE

P.A

Tubos unidos por meio de embira, em número de 6, constituindo urna flauta
de Pa . Tubos de calibres iguais apenas diferenciados no comprimento.

39

CIDUPU
(flauta dupla?)
Ex. ne.> 5.717 M.I.
Coleyao Ismael Leitao, 1954
lnd. Xavante, je
Posto Ind. Pimentel Barbosa, Rio das Mortes
- Est. de Mato Grosso
(Área cultural: Tocantins - Xingu, G .)
contato intermitente
27

40
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CIDU PU
Pe9a confeccionada com dois tubos de taquara unidos por meio de cera e fios
de algodao, apresentando apenas uro dos lados dos tubos aberto, pois os outros
sao fechados coro a mesma cera que os envolve. As aberturas livres foram
desbastadas. A pe9a disp6e de al9a de suporte tirada dos fios de algodao.

NOTA -

Pela disposi9áo do instrumento só será possível obter sons pelo processo comum as flautas de Pa, isto é, passando sob os lábios a parte
livre dos tubos. Outro pormenor deixa dúvida quanto a classifica~ao
como flauta: tubos livres que poderao ser fechados com rolha.
Esses pontos nao permitem considerar-se a pe9a como flauta dupla,
salvo se na tribo em apre90 utilizavam tipos de flautas com tais
características.
A p~a sob a classifica9ao como flauta dupla deve ser aceita com
restri96es enquanto nao se encontrarem informa96es seguras sobre
peculiaridades existentes entre os XAV ANTE.
41
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KEM -KA-KA

CONJUNTO DE TROMBETAS
(chamadas de GUERRA)
(a)

(b)

Exs. ns. 3.839
34 .265
Cole9ao Hoene, 1912
lnd. MUNDURUKU
tupi
Rio Tapajós - Est. do Pará
(Área. cultural: Tapajós
contato permanente
17

42

(e)

5.837 M.N.

Madeira, G.)

KEM-KA-KA

*

Instrumentos feitos de bambu, formados por dois tubos de calibres diferentes,
isto é, um mais longo e mais fino, que serve como condutor do ar, e outro
mais grosso que funciona como caixa de ressonancia. A embocadura é lateral.
A jun~ao dos dois tubos é feita coro ligamentos tirados dos tubos ma1ores, os
que servem como cauas de ressonancia .
Dimensoes:

(a)

0,77X05,25
0,30X0,30

(b)

0,64X0,6
0,28X0,24

(e)

0,64X0,6
0,30X 0,21

Bibliografía: Izikowitz, K. G. Musical and other sound l nstruments of the South American
l ndians.
Cameu, H. Introdu9ao ao Estudo da Música Indígena Brasileira.
* Stromer, Chrisostumus. Die Sprache der Munduruku.

43

PANA
(Trombeta poliglobular)
Ex. n9 3.488 M.N .
índ. BORORO
otuke
Mato
Aldeia Toriparo, Córrego Acuga
Grosso
(Área cultural: Tocantins - Xingu, G.) contato permanente
18

44

PANA
Instrumento confeccionado com caba~as (Cucurbita Lagenaria) unidas por meio
de cera (berago). '.E instrumento cerimonial utilizado nos funerais pelo oficiante.
É considerado destintivo do cla AKARIO BOKODORI e tido como cria~ao de
herói civilizador ITUBORE e por isso representando-o.
Sopram-na de qualquer lado. Som cavernoso.
•

Bibliografia: Colbacchini e Albisetti. Os Boróros Orientais.
Albisetti e Venturelli. Enciclopédia Boróro.
Izikowitz, K. G. Musical and other sound Instruments of the South American
Indians.
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APIETI-AMU
(Trombeta)
Ex. n<.> 38. 304 M. N.
Coleyao Terence Turner, 1963
índ. GOROTIRE (grupo KAYAPó setentrional)
je
Rio Fresco
Est. do Pará
(Área cultural: Tocantins - Xingu, G.) contato permanente
7
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..•

APIETI-.AMU

Trombeta confeccionada com um tubo de bambu de 40cm de comprimento·
unido a urna cauda de tatu canastra. (Dazypus maximus, C.) . Na jungao das
pe9as bá penas negras de mutum e vermelbas de arara sobrepostas ao enrolado
de fios de algodao que refor9a a fixa9ao das pe~as feitas por compressao. O
instrumento é de embocadura lateral.
Sons encontrados:

•

-&

••

Bibliografia: Izikowitz, K. G. Musical and other sound l nstruments of the South American
lndian3.
Turner, T. Northern Cayapó music and its social and cerimonial context.
(comunica9ao ao M. N. do RJ.)
Cameu, H. lntrodu~ao ao Estudo da Música Indígena Brasileira.
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IPONA
(Buzina de chifre)
Ex. ne;> 1.428 M. I.
íod. UMUTINA
isolado
Rio S. Louren90 - Est. de Mato Grosso
(Área cultural: Tocantins
Xingu, G .)
integrado
22
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IPONA
Instrumento constituído por um chifre de boí adaptado a um pequeno tubo
de taquara por meio de fios e cerol. O chifre apresenta-se desbastado.
H. Schultz confere-lhe qualidades mágicas.

Bibliografía: lzikowitz, K. G. Musical and other sound Instruments of the South American
lndianJ.
Schultz, H. Vinte e trés índios resistem a civiliza9ao.
Schmidt, M. Barbados ou Umutinas.

..
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(Buzina de madeira)
Ex. n<? 21. 635 M. N.
Colec;áo Jaramillo Taylor, 1914
índ. nao mencionados
Regiao do Uaupes
E st. do Amazonas
(Área cultural: Norte-amazonica, G.)

i

•

'¡

21

t~:';;;:.;:;.:.;:~·.·. .•.;.~..........!
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BUZINA DE MADEIRA
Buzina feita de um bloco de madeira (muirapiranga?), escavado até o ponto
em que pode ser aberta urna embocadura lateral. Esta a presenta-se perfeitamente
circular situando-se, portanto, bem no fundo do túnel. Marcando-lhe a coloca~ao come~a a parte do instrumento onde há desenhos incisos de belo planejamento. Os desenhos feitos no instrumento aproximam-na das pe~as comuns
a regiao do U aupes (24cm de comprimento).

Bibliografia: Izikowitz, K. G. Musical and other sound lnstruments of the South American
lndian3.
Cameu, H. lntrodu~ao ao Estudo da Música Indígena Brasileira.
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Hó-HI
(Trombeta)
Ex. n<:> 1 . 406 M . N.
Cole~íio Frois Abreu, 1928
índ. RAMKóKA.MEKRA
(CANELAS, sub.,..
div. TIMBIRA)
Je
Aldeia do Ponto, Município de Barra do
Corda - Est. do Maranhíio
(Área cultural: Tocantins - Xingu, G.) contato permanente

12
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Hó-HI
Instrumento feito de um tubo de bambu de 58cm unido a um chifre de boi
(técnica de compressao). O tubo funciona como condutor da coluna de ar,
enquanto o chifre porta-se como caixa de ressonancia. Instrumento de embocadura lateral. Na liga~ao da canula com o chifre, além de fios de algodao
soltos, há cascos e penas, materiais que geralmente indicam utiliza9ao de natureza
exorcista . A19a de suporte.

t.a

Som:

~I'.~J:~~

•

Bibliografia: lzikowitz, K. G. Musical and other sound Instruments of the South American
Indians.
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Hó-HI

•

(Trombeta)
Ex. n9 1.395 M.I.
Cole9ao Max Boudin, 1948
índ. RAMKóKÁMEKR A (CANELAS, subdiv. TIMBIRA) - je
Aldeia do Ponto, Município de Barra do
Corda - Estado do Maranhao
(Área cultural: Tocantins - Xingu, G) contato permanente
10
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Hó-HI
Instrumento confeccionado com urna canula de bambu de 60cm de comprimento,
presa a um chifre de boi. Todo o tubo apresenta-se coberto com mosaico de
taquarinha. A jun9ao das pegas é rcforgada com fios de algodao que terminam
soltos. Instrumento de embocadura lateral prevido de alga de suporte.

Bibliografia: Izikowitz, K. G. Musical and other sound Instruments o/ the South American
Indians.
Nimuendaju, C. The Eastern Timbira.

\
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•

PARITADADA
(Trombeta)
Ex. n<? 20.352 M.N.
Coleyao E. Snethlage, 1914.
1nd. XIPAIA - tupi
Méclio Xingu - Est. do Pará
(Area cultural: Tocan,ins - Xingu, G.) extintos
19
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PARITADADA
Instrumento confeccionado com duas faces de madeira escavada, que se alargam
para uma extremidade, unidas com embira e cerol. Instrumento de tubo aberto
nao possuindo dispositivo que permita a forma~ao de qualquer encadeamento
de sons. Toda a extensao da trombeta (lm 51cm) é envolvida por fio de algodao, exceto nos pontos em que se localizam a embocadura e o pavilbao .
Som encontrado:

Bibliografia: Izikowitz, K. G. Musical and other sound lnstruments of the South American
l ndians.
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MEMBI
(Flauta-reta)
Ex. n<:> 5.836 M.N .
Cole!(áo Hoene, 1912
índ. MUNDURUKU
tupi
Rio Tapajós
Est. do Amazonas
(Área cultural: Tapajós - Madeira, G.) contato permanente
13
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MEMBI
Instrumento feito de um tubo de bambu, medindo 0,88x0,8, provido de 3 orifícios, abertos a f ogo, e larga saída de soro caprichosamente feita de forma
original.
Sons encontrados (pesquisa M. Liserra)

•f ·'" ..

Bibliografia: Izikowitz, K. G. Musical and other sound lnstruments of the South American
Indians.
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JAKU-I (jacu pequeno)
(Flauta)
Ex. n9 35.370 M.N.
Cole~ao Pedro Lima, 1948
índ. KAMAYURA
tupi
Rio Batovi - Xingu
(Área cultural: Alto Xingu, G.) contato mtermitente
28
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JAKU-I
Instrumento feito com duas faces de madeira resistente, nao identificada, medindo
1,06x0,18, ligadas por meio de cera de abelha e refor~adas com embira forte.
A flauta, de embocadura moldada com cera, apresenta defletor e 4 orificios
digitais, ovalados, situados mais próximos a saída de som. ·
íE instrumento cerimonial e utilizado em conjunto de 3 e até mais, com os quais
sao obtidos belos efeitos musicais .

Bibliografia: lzikowitz, K. G. Musical and other sound lnstruments of the South American
Indian3.
Mene.zes Bastos, R. J. de. A Musicológica Kamayurá.
Cameu, H. lntrodU'fiío ao Estudo da Música Indígena Brasileira.
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AWA-TUK.ANIWAR

(Colar apito)
Ex. n9 2 . 634 M.I.
Cole~ao D. Ribeiro
lnd. URUBU-KAAPOR - tupi
Rio Gurupi - Est. do Maranhao
(Área cultural: Pindaré - Gurupi, G.) contato intermitente
8

62

AWA-TUKANIWAR
Apito feito de cúbito de gaviao real (Harpyia Harpyia Linn.) de 20cm de comprimento . Ladeando o instrumento há dois feixes ·de retrizes escarlates de arara
canga (Ara macao, Linn.), cobertas parcialmente por urna composigao de penas
caudais de Ararimbu grande (Megaceryli Torquata Torquata, Linn . ) e pela
empluma9ao de Anambé azul (Cotinga cayam, Linn.) terminados com incrusta96es de pele da cabega de Saí ( Cyanerpes cyaneus cyaneus, Linn.). As fitas
do colar de sustenta~ao sao compostas com plumas de Anambé azul. O pingente
dorsal representa um pássaro confeccionado com caudas de retrizes de Saí e
corpo feito de fragmentos do mesmo pássaro.
Uso exclusivamente masculino (adultos).
O A wa-tukaniwa11 representa um dos principais elementos da cerimonia de
Iniciagao, quando <leve ser utilizado por aquele que deu nome a crian9a .

Bibliografia: Lopes, R. Os Tupis do Gurupy - in Atas do XXV Cong. Intern. de Amerfoanistas, 1932.
Ribeiro, Berta e Darcy. Arte Plumária dos Indios Kaapor, 1957.
Izikowitz, K. G. Musical and other sound Instruments of the South American
l ndian3, 1935.
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(Píos ou ch.amarizes)
4

64

PIOS OU CHAMARIZES
Embora de utiliza~ao exclusivamente prática - atra~ao de animais - , o pio
ou chamariz as vezes é apresentado de maneira interessante ou em razao do
próprio material que lhe dá corpo ou ao revelar o cuidado, o pendor artístico
de quem o modelou. Nesta estampa a forma e o colorido enobrecem deveras
a aparencia da fun~ao modesta que lhe foi reservada .

65

KA-TXO-TS:S
(Espécie de cítara)
Ex. n<:> 4.877 M.I.
Cole~ao

Roberto Tamara, 1950
índ. RAMKOKAMEKRA (CANELAS, subdiv. TIMBIRA)
je
Aldeia do Ponto, Município de Barra do Corda
Est. do Maranhao
(Área cultural: Tocantins - Xingu, G.) contato permanente

26

66

J

KA-TXO-TS~

Exemplar raro na Organologia indígena brasileira Nele evidencia-se a procura
e encontro de maiores possibilidades no campo da música, permitindo outras
expansoes a capacidade criativa do hornero - a corda.
Instrumento feito de um talo de buriti (Mauritia vinifera, Mart. ) , cujas fibras
desfiadas assentam sobre cavaletes.
Ao entrar no Museu do Indio nao trouxe ficha informativa de como o faziam
soar e quando e porque o utilizavam.
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