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A MÚSICA NO CONTEXTO DAS FRONTEIRAS ENTRE O “POPULAR” E O
“TRADICIONAL”: REFLEXÕES A PARTIR DO TRABALHO DE CAMPO DO PROJETO

A MÚSICA DAS CACHOEIRAS ENTRE AS CIDADE DE SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA (AM) E COMUNIDADE DE CANAUANIM (RR)

Agenor Vasconcelos1

Por meio do exercício etnográfico, apresento os resultados iniciais do projeto de
pesquisa  A música  das  cachoeiras –  do  alto  rio  Negro  ao  Monte  Roraima.  Foca-se,
basicamente,  na  descrição  da  experiência  do  processo  de  produção  e  gravação
fonográfica das músicas dos personagens que se destacaram no decorrer da pesquisa de
campo realizada no início  de  2013 entre  dois  municípios:  São Gabriel  da  Cachoeira,
estado  do  Amazonas,  e  algumas  comunidades  que  cercam  a  capital  do  estado  de
Roraima, Boa Vista. Reflito sobre algumas questões levantadas por Ademar Garrido, líder
da  banda  Marupiara,  de  São  Gabriel  da  Cachoeira  (AM),  em  relação  ao  gênero
Cuximawara, à  composição de músicas em nheengatu para violão e sobre o caso da
música Minha Geração. Também abordo o “Forrorixara”, mistura de Forró com Parixara –
música ritual compartilhada entre os Macuxi, Wapichana e Taurepang de toda região de
Roraima. Nessa interface que conecta a música tonal ocidental e a cultura indígena, as
composições feitas para as bandas populares formadas por  baixo,  teclado,  guitarra e
diversos  outros  elementos  é  um  objeto  rico  para  reflexão  e  interpretação
etnomusicológica. As questões levantadas em campo são discutidas e fundamentadas
com  a  bibliografia  da  etnomusicologia,  principalmente  brasileira  (Menezes  Bastos,
Montardo,  Piedade)  e  americana  (Seeger  e  Blacking).  Em tese,  o  diálogo latente  na
interface da música popular-tradicional, se assim considerarmos, ajuda a entender alguns
traços do encontro intercultural a partir da noção de música canibal.

1 Doutorado  em andamento  no  Programa  de  Pós-graduação  em Antropologia  Social  da  Universidade
Federal do Amazonas sob orientação da Profa. Dra. Deise Lucy  Montardo, agenor7@hotmail.com. 
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INTRODUÇÃO

Ideias variadas sobre a concepção de música surge no horizonte moderno. Mas foi

Rousseau que estabeleceu algumas características básicas da etnografia da música em

seu  Dicionário  completo  da  Música,  onde  reúne  transcrições  de  músicas  clássicas  e

contemporâneas  europeias,  além  de  transcrições  de  músicas  de  outros  povos  “para

colocar o leitor de maneira a julgar os diferentes acentos musicais” (apud. Seeger, 2008,

p.43). O filósofo chegou a duas conclusões. A primeira diz respeito às leis da física do

som que encontraria conformidade de modulações universais. A segunda, que possui uma

relação mais direta com a moderna etnomusicologia, atesta que muito do efeito da música

é produzido pelo que chamou de costume. 

John  Blacking  chamou  de  música  os  sons  “humanamente  organizados”

(BLACKING, 2000, p.46). Para Segger, a música está enraizada em culturas e sociedades

das mais diversas, assim como a vestimenta, a alimentação, a linguagem, etc.. Dessa

maneira, apresenta-se como um tema interessante para a antropologia.  Nesse sentido,

John Blacking partilha da mesma concepção, quando diz que a música  é  um sistema

modelar primário e uma parte da infra-estrutura da vida humana, entendida como um

sistema cultural (BLACKING, 2007, p.201). Uma tarefa importante da etnomusicologia é

descobrir como as pessoas produzem sentidos para a música, distinguindo entre o que

pensam sobre a música e as convenções sociais sobre o tema.

O contexto histórico moderno, com a invenção do gravador e com a possibilidade

das  análises  de  sistemas  musicais  de  várias  partes  do  mundo,  assegura  John  Ellis,

permitiu inferir que a escala musical não  é única, muito menos natural, mas sim muito

diversa e caprichosa (apud. Blacking, p. 201). Caprichosa no sentido de ser tão variada

quanto são as culturas. É nesse panorama etnomusicológico, que realizo a etnografia da

música de uma viagem empreendida por um projeto de produção musical2 ao município

de São Gabriel  da Cachoeira,  estado do Amazonas,  e dos municípios de Canta,  Alto

Alegre e Paracaraima, no estado de Roraima.

2 O projeto, como já dito no resumo, chama-se  A música das cachoeiras – do alto rio Negro ao Monte
Roraima  e foi financiado pela lei de incentivo do Governo Federal Brasileiro pelo Ministério da Cultura e
patrocinado pela Natura. A viagem que relato foi empreendida em abril de 2013. 



SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM) – A BANDA MARUPIARA

A banda Marupiara é formada por 8 integrantes e concentra suas atividades em

São Gabriel da Cachoeira atuando também em comunidades vizinhas3. Toca em festas de

santo e outras atividades festivas. Viajei pelo município por duas semanas, onde realizei a

gravação e produção de mais de 10 fonogramas somente com o grupo Marupiara. 

Além da cidade de São Gabriel, visitei a comunidade de Boa Vista do rio Içana,

onde  gravei  mais  3  grupos:  (1)  a  banda  de  jovens  chamada  Taína  Rukena,  (2)  os

evangélicos Giupac Amaru e (3) Seu Camilo e Domingos.  Além das gravações, conversei

muito  a respeito  da música com os integrantes  das bandas,  principalmente  com Seu

Adermazinho, líder do grupo. Também frequentei a Rádio Municipal e mantive contato

com os funcionários e radialistas. As informações que obtive em campo foram proveniente

dessas  situações  onde  o  trabalho  de  produtor  musical  fomentou  o  diálogo  mais

especializado sobre a música local.

Segundo a definição sugerida pelos integrantes da banda Marupiara e pelo próprio

Seu  Ademarzinho,  o  estilo  da  música  que  tocam  é  intitulado  Cuximawara.  Categoria

nativa que, na superfície, poderia ser descrita como uma mistura de forró  e calipso – o

primeiro,  ritmo  muito  popular  na  região  brasileira  e  o  outro  na  região  venezuelana e

colombiana. Foram esses os ritmos mais escolhidos para as bases do teclado eletrônico,

seja pela música evangélica ou pela música feita com intuito de animar outras festas das

comunidades. 

A categoria  apresentou  sua  dimensão  mais  profunda  a  partir  dos  relatos  dos

radialistas, instrumentistas, compositores e público em geral. Quando indagados sobre o

significado do termo Cuximawara, respondem quase sempre: - “É a música dos antigos”.

Portanto,  associa-se  um sentido  especial  ligado a  uma peculiaridade  do gênero:  sua

perspectiva histórica e tradicional. 

A respeito desse contexto, Seeger afirma a respeito das performances musicais,

que uma equação entre as expectativas inicias e as conclusões finais do público e dos

músicos  sugere  uma  tradição,  cujo  traço  distintivo  é  a  mudança.  Leva-se  em

consideração  que  nunca  um evento  musical  se  apresenta  de  maneira  igual,  tudo  se

reinventa  a  partir  das  mesmas harmonias,  melodias,  células  rítmicas  e  letras.  Essas

proposições de Seeger orientam a perspectiva aqui apresentada: “Uma combinaçaa o de

3 Os instrumentos da formação da Banda Marupiara, na ocasião do nosso encontro, eram: gaita, guitarra
solo e base, contrabaixo, pandeiro, triângulo, zabumba, vocal e back vocal. Gravei com a banda Marupiara
07 faixas, sendo 03 em nheengatu e 4 em português. 



pesquisa de campo, investigaçaa o das categorias nativas e uma descriçaa o cuidadosa

sao as marcas da etnografia da musica” (2008, p.256). 

Por isso, o gênero Cuximawara é mais abrangente ainda, não se resumindo a isso.

No Cuximawara também aparecem valsas e música instrumental. Foquei no forró e no

calipso tomando esses ritmos assim como Menezes Bastos define a música popular (pop)

no  eixo  jazz-rock:  um  centro  de  processamento  de  “gêneros,  linguagens  ou  estilos

musicais tão diferentes entre si como a música ocidental, o samba, o flamenco e as ragas

(BASTOS,  1996,  p.172).  No  processo  de  disseminação  da  música  ocidental  e  dos

instrumentos temperados por todo mundo, popularizou-se essa música “popular”, canibal

para  Menezes  Bastos  (1996,  p.172).  Nessa  perspectiva,  o  Cuximawara  pode  ser

entendido como um gênero musical estruturado chamado de música popular, ou seja, o

Cuximawara  é  um  procesador  central  que  pode  transformar  qualquer  outro  gênero

musical em Cuximawara. Portanto, um gênero canibal que internaliza em sua estrutura as

formas mais distintas de ritmos e influencias culturais. O que define a música nesse caso

não são as prescrições rítmicas em que se executa a música, mas o acento que se dá a

ela.

Caso se leve em consideração o que Blacking (2007) aponta, a música popular

pode ser verificada na superfície sonora da música, ou seja, em uma análise rápida dos

fonogramas é possível classificar diversos gêneros musicais  conhecidos. Porém, alguns

outros aspectos importantes não estão explícitos no som e devem ser procurados em

elementos não-musicais,  como as relações sociais entre os integrantes do grupo,  por

exemplo. Segundo Travassos (2007, p.194), Blacking descobriu, por meio da observação

direta,  que era  de natureza social  (não-musical)  a  divisão dos  instrumentos  entre  os

Venda, assim como a divisão dos contrapontos do cânone de tambores. Essa divisão era

responsável por vários aspectos da sonoridade da música Venda e constituía um nível

profundo de análise do método elaborado por Blacking.  O que emergia  à  superfície, o

fenômeno sonoro, não era capaz de demonstrar esse aspecto social, não musical, que

modelava a música em seu nível mais primário. É nesse sentido que ele chama atenção

para os aspectos não musicais que geram a música. Para o estudo da etnomusicologia,

portanto, faz-se necessário o olhar atento para a música por detrás da música.

Elementos não musicais que estruturam grande parte da música que foi estudada

nas comunidades visitadas no alto rio Negro foram apontados nas conversas em campo e

se destacam em mais de um depoimento:

1. formação  bilíngue  (Português-Nheengatu)  compartilhada  entre  os

integrantes Baré da banda Marupiara;



2. formação educacional em escolas de missão religiosa (jesuítas no caso rio

negrino);

3. o trabalho realizado atualmente por parte de alguns professores em escolas

das comunidades que reproduzem a tradição “dos antigos”;

4. A oferta de instrumentos musicais pela região;

5. As oportunidades de apresentações remuneradas pelo poder público;

6. A realização  de  um  festival  musical  por  ano  na  capital  do  município,  o

FesTribal. 

Todos esses fatores foram relatados pelos sujeitos da pesquisa no trabalho de

campo. O foco aqui é compor um  panorama para verificar que outros elementos, além os

musicais,  estruturam  a  música  na  região.  A  demanda  de  novas  composições  e  a

existência de grupos interessados nas tradições musicais é regulado de alguma maneira

por essas relações sociais onde a escola tem papel fundamental, assim como as políticas

culturais do poder público.

No processo de gravação que se realizou nas dependências da Rádio Municipal de

São  Gabriel  da  Cachoeira,  pude  constatar  diretamente  alguns  dos  elementos  não

musicais que estruturavam a música da banda Marupiara. Um caso interessante ocorreu

na gravação da música intitulada  Minha Geração,  que fornecerá nesta parte do artigo

material importante para o trabalho. 

Seu Ademarzino  era  respeitado por  todos  os  outros  sete  integrantes  do grupo

como um líder. Ele era o responsável por negociar comigo as contrapartidas referentes às

gravações fonográficas do projeto. Apesar de sua liderança e respeito dentro do grupo, fui

solicitado em segredo por outros integrantes durante as gravações para que se deixasse

a voz dele em segundo plano, levando em consideração que ele não estava em um “bom

dia”. Isso não  é  possível perceber somente com a audição do fonograma e é um dado

importante que deve ser levado em consideração para uma boa etnografia da música da

banda  Marupiara.  Apesar  da  sua  liderança,  as  questões  do  grupo  eram  políticas  e

resolvidas conforme a ocasião, em segredo, ou em público. O aspecto geral da música

era muito importante e, de alguma maneira, desafiava a liderança. A perspectiva estética

também demandava soluções políticas.

Para Blacking as fontes de pesquisa, ou melhor, o corpus da etnomusicologia não

deve ser tomado como fonte de informação absoluta para entendimento da música como

capacidade humana. Para ele também se deve considerar a fala do leigo sobre a música

de seu povo, assim como considerar importante tanto o discurso verbal como não-verbal.

Combinando esses discursos, trata-se de processar e compreender essas informações no



contexto dos seus usos sociais  e  no sistema cultural  do qual  fazem parte  e não em

comparação ao que que outros povos entendem por música. Em síntese: “Deste modo, a

maior tarefa da análise é transferida para o campo, onde os experimentos ad hoc podem

ser combinados com o diálogo, bem como para testar cada conclusão” (BLACKING, 2007,

p.209).  O etnomusicólogo deve estar  preparado para um procedimento analítico onde

estão em andamento a participação, a coleta de dados, a discussão, ou seja, a análise

que Blacking propõe não pode ser resumida em uma simples entrevista, por exemplo.

Está de acordo com essa metodologia, portanto, a participação no processo produtivo de

fonogramas, como a que realizei com a Banda Marupiara.

Apesar  de  minha  função  primordial  no  processo  ser  a  de  produtor  musical  e

fonográfico,  todos  estavam  cientes  de  minha  formação  acadêmica  cultural  e

antropológica.  Não pude deixar  de  conter  o  interesse antropológico ao conhecer  Seu

Ademarzinho,  que  se  dizia  descendente  do  senhor  Dom  Germano  Garrido  e  Otero,

grande coronel da borracha nos tempos em que Koch-Grünberg realizou sua pesquisa,

entre 1903 e 1905, registrando os primeiros áudios que se tem notícia da região em

cilindros de cera.  O senhor  Garrido ofereceu apoio em todas as atividades de Koch-

Grünberg  (2005)  e  foi  seu  anfitrião  no  alto  rio  Negro,  sendo  lembrado  em  diversas

ocasiões de seu relato etnográfico. Foi justamente a obra de Koch-Grünberg o objeto de

minha  pesquisa  de  mestrado.  Após  alguns  dias  em São  Gabriel,  pude  perceber  que

Garrido é um nome muito popular em toda região, o que não diminui a importância da

evidência. 

Se  Ademarzinho  dizia  ser  descendente  de  espanhol,  nascido  em  São  Felipe,

justamente na sede do seringal  de Dom Germano Garrido e Otero,  ora,  as fronteiras

culturais  nesse  extremo  do  Brasil,  foram  definidas  por  uma  influência  espanhola,

missionária e indígena muito forte o que poderia explicar uma parte da entrada do calipso

como ritmo predominante das composições que registrei.  O calipso, ritmo de Trinidad

Tobago, foi muito popularizado com a difusão do rádio de ondas curtas. Assim como as

fronteiras, as epistemologias e as músicas desses grupos também se estruturam a partir

desses encontros. 

Para estudar etnomusicologia, deve-se ampliar a forma de olhar para a música,

assim como para a antropologia (BASTOS, 2013, p. 39). De antemão, a etnografia da

música é uma abordagem descritiva da música (SEEGER, 2008, p.239). Essa perspectiva

ampliada entre a Música e a Antropologia vai além de registros fonográficos ou gráficos

dos sons e busca entender como os sons são concebidos, criados, apreciados e como

influenciam outros processos musicais e sociais, indivíduos ou grupos. Letras de canções



tradicionais ajudaram a enriquecer inúmeros estudos etnológicos, ao passo que a música

que  as  acompanha  quase  sempre  foi  ignorada  pelos  antropólogos  (BASTOS,  2013;

MONTARDO, 2009). 

A canção Minha Geração sintetiza a música na família de seu Ademarzinho a partir

de sua perspectiva descritiva. Sua letra relata um repertório de instrumentos musicais e a

formação da “orquestra dos Garrido”. Vou ressaltar dois tópicos da música em questão

para adentrar na análise da música do grupo Marupiara. Um tópico vai refletir a partir da

letra  da  composição,  o  outro  a  partir  da  superfície  sonora  da  música,  ou  seja,  a

organização dos sons. Para uma abordagem etnomusicológica, a letra não pode ser a

única forma de abordagem da música. 

Reproduzo  a  letra  completa  da  música  Minha  Geração,  de  autoria  de  Seu

Ademarzinho: 

Sou caboclo do rio Negro nascido em São Felipe
onde meus antepassados organizavam sua orquestra
com muita seriedade.

Meu avô tocava harmônica, meu pai o violão
Tio Roberto o violino, tio Epitácio bandolim
Tio Jorge no pandeiro, tio Augusto tamborim
assim era formada a orquestra dos Garrido.

Dançam vovô e vovó, tios e tias
Primos e primas, compadre e comadre
Só entrava na festa quem era convidado,
todos se divertiam com respeito e educação.

Nesta nova geração todos tem os mesmos dons,
Organizamos nosso grupo para animar o salão da festa
onde formos convidados.

Armindão no arcordeão, Sabiú no violão
Ademir no cavaquinho, Hélio no pandeiro,
Ademarzinho na gaita, ele é o compositor
O povo se diverte com muita satisfação.

Dança o branco, dança o negro,
dança o caboclo, dança o índio,
assim finalizo a minha tradição
dando exemplo pros nossos filhos
e recordações pros nossos netos



Pode-se perceber nessa letra a musicalidade da família dos Garrido. De harmônica

a  tamborim,  a  música  era  executada  por  parte  dos  homens  da  família.  Instrumentos

percussivos, harmônicos e melódicos atestam uma concepção musical estruturante bem

compartilhada por vários integrantes da orquestra. De alguma maneira, o relato que está

na letra parece muito a descrição da atual banda Marupiara, com a ressalva de que agora

o vocal é dividido entre duas mulheres. De todo modo, a letra também revela um aspecto

fundamental da música do grupo: música  é coisa de família. Não no sentido do talento

herdado geneticamente, mas no sentido de que só se faz música com um grupo unido na

mesma vibração e expectativas.  Nos relatos de Seu Ademarzinho ficou muito  claro a

importância  de  todos  da  banda  e  a  total  dependência  da  participação  de  todos  os

integrantes para o grupo Marupiara se apresentar. 

O parentesco e a música são o cerne da canção, mas também podemos ver a

questão do “compadre e da comadre” entre as relações sociais importantes para seu

Ademarzinho. Concluindo a descrição de sua família, destaca-se a miscigenação clássica

entre “o negro, o índio, o branco e o caboclo” contida na tradição que se perpetua por

filhos e netos. A letra dessa música oferece um panorama muito interessante para uma

análise antropológica mais aprofundada. 

Outro  aspecto  que  me  tem  feito  refletir  sobre  a  questão  Marupiara  e  já  foi

apresentado em outros trabalhos4, é a utilização de um estribilho de guitarra que compõe

a introdução da música  Minha Geração.  Em termos do vocabulário técnico musical  o

estribilho está construído sobre a escala menor harmônica e tem forte tensão causada por

uma inversão do acorde da gaita de Seu Ademarzinho. Em síntese, foi um arranjo que se

destacou durante o processo de produção. Além disso, o que mais chamou atenção foi o

caso de que essa mesma introdução já havia sido usada em muitas outras gravações

realizadas pelo grupo em ocasiões anteriores. Eu havia revisado e estudado todo material

fonográfico que tive acesso da banda e em todos os CD’s havia esse mesmo estribilho

em diversas músicas. 

A repetição do estribilho foi tema nas conversas com o grupo Marupiara. Seu Pedro

Damião, guitarrista que executava o estribilho, foi quem forneceu importantes informações

sobre a origem desse fato. Ele disse que era a mesma introdução utilizada pelo pai de

Seu Ademarzinho para iniciar as músicas e abrir as festas durante muito tempo. Portanto,

o  estribilho  remetia  a  uma  expectativa  construída  pelo  pai  de  Ademarzinho  e  era

4 VII Encontro da Associação Brasileira de Etnomusicologia que ocorreu em maio de 2015 na Universidade
Federal de Santa Catarina em Florianópolis. 



atualizada por ele. Tanto a letra como a organização dos sons dessa música específica

remetem a uma questão de família, aliança, tradição. 

Claro que os temas das composições de Seu Ademarzinho são muito variados. As

músicas escritas e nheengatu são muito importantes também, mas os significados são

mais difíceis de interpretar em tão curto tempo, exigindo um mergulho em campo mais

profundo. Mas apesar de não conseguir adentrar nos significados, já havia sido orientado

por diversas pessoas que muitas músicas de Seu Ademarzinho remetiam a um duplo

sentido  libidinoso.  Realmente  isso  fazia  parte  de  seu  discurso  sobre  a  música.  Sua

preocupação é clara sobre a interpretação de sua obra: “Um cuidado para quando a gente

for fazer a canção não levar a entenderem de uma forma diferente, sabe? Interpretações,

sabe? Por exemplo, eu quero dizer: essa coisa vai ter que ser assim. E o outro pode

entender de outra maneira.” (Entrevista de campo, maio de 2013)

 Uma outra preocupação que sempre manifestava era em relação à dificuldade que

tinha  de  adaptar  as  letras  em  nheengatu  para  “as  batidas”  e  melodias  do  violão.

Acompanhado dessa dificuldade, ele refletia sobre o duplo sentido de suas letras a partir

do exemplo da história que contou da cobra cega. Uma história que sempre era contada

por sua mãe e dizia, mais ou menos, que as crianças que brincassem com a cobra cega

“se  engravidam”  por  encanto.  Ora,  penso  que  na  verdade  não  seja  a  música,

especificamente, que tenha duplo sentido, mas a própria história que se conta deixou

parecer que tem uma forte carga de ambiguidade. De toda maneira, ele evidencia em seu

depoimento  que  as  crianças  não  podiam  escutar  a  conversa  dos  mais  velhos

antigamente, mas ele escutou e transformou isso em música, tocando publicamente para

todos que quiserem ouvir. Fica bem evidente o contraste entre o que não se pode fazer,

escutar a conversa dos mais velhos, e o que se faz: uma música contando tudo que se

ouviu. Portanto, o Cuximawara é um sistema musical que também reprocessa os códigos

de condutas e os diversos elementos do mundo cultural rio negrino.

COMUNIDADE DE CANAUANIM (RR) – O GÊNERO FORRORIXARA

Em Roraima as comunidades estão produzindo um novo tipo de música, também

na interface entre música popular e tradicional. O nome que deram para esse gênero é

Forrorixara. Uma possível etimologia ajuda mais didaticamente a entender o processo

aglutinador da música popular nesse caso. O nome é formado pela palavra Forró, ritmo

representante da música popular da sociedade brasileira, e o Parixara5, ritual tradicional

5 Trata-se de uma música e ritual partilhado, basicamente, entre as etnias Macuxi, Wapichana e Taurepang
em Roraima. Segundo as informações mais repetidas nas comunidades, refere-se a boa caça e oferta de



das etnias Macuxi, Taurepang, Wapichana e outras da região de Roraima. O surgimento

desses  produtos  culturais  que  mesclam  música  popular  com  a  tradicional  pode  ser

tomado a partir da bem sucedida experiência desencadeada com o grupo Caxiri Na Cuia,

forte representante das reinvindicações de demarcação das terras indígenas Raposa e

Serra do Sol anos atrás, que atraíram a atenção da mídia nacional.

Trabalhei com um grupo coral organizado por Rivanildo Cadete Fidelis, filho de um

antigo  Tuxaua  Wapichana  da  comunidade  de  Canauanim.  O  grupo  chamava-se

Kanaw'wa'u  San  Nau.  Além  de  um  vasto  repertório  de  músicas  que  chamavam  de

tradicional Wapichana, cantadas na língua do tronco aruak acompanhadas de chocalho e

buzina de tuaquara, o grupo se mostrava empolgado com a possibilidade de gravar o seu

Forrorixara. Para isso, já estava montado um teclado Yamaha programado com o ritmo do

Calipso antes mesmo da minha chegada para almoçar com o grupo. 

Porém, a situação foi adversa pois não houve uma performance boa para o registro

fonográfico, foi o consenso do próprio grupo. Os integrantes harmonizaram uma letra em

Wapichana e a queriam gravar com um teclado digital  sobre uma base rítmica de um

calipso.  Aconteceu  que  os  cantores  não  conseguiram  seguir  o  tempo  da  música  e

desistiram da empreitada. Por conta do pouco tempo para realizar as gravações não foi

possível conseguir um registro definitivo da proposta. Apesar disso, esse foi o grupo que

mais gravou músicas tradicionais Wapichana do Parixara, ao todo oito faixas. 

Em um primeiro momento é importante considerar a influência do grupo de forró

Caxiri na Cuia para todas as comunidades da região até as mais distantes periferias dos

centros  urbanos  de  Roraima.  Esse  grupo  tem  em  suas  letras  a  clara  proposta

reivindicatória de sua terra indígena, Raposa e Serra do Sol. O teor de reivindicação não

apareceu explicitamente no caso do grupo Kanaw'wa'u San Nau, mas surgiu expresso de

outra  maneira.  Conversando  com  Rivanildo,  ele  falou  sobre  um  objetivo  do  grupo:

aproximar os jovens das atividades culturais  da comunidade.  Segundo ele,  os jovens

estavam mais interessados em participar “dos forrós” e não via interesse da parte deles

em participar do Parixara, o que para ele era preocupante. Em algum sentido, ele está

buscando um processo de afirmação do espaço cultural com o qual a sua comunidade se

reconhece.

O Forrorixara é um exemplo dos desdobramentos dessa questão. Na prática, o

intuito de afirmar sua cultura não anula de maneira nenhuma a assimilação de outros

elementos. Essa atualização do Parixara parece problematizar a ideia do popular e do

porcos-do-mato. 



tradicional, afinal, entre o exemplo do alto rio Negro e o de Roraima, quem reprocessa

quem: o popular ou o tradicional? 

Isso complementa a ideia incial do artigo sobre o canibalismo da música popular. O

próprio sistema Parixara pratica seu canibalismo, trazendo para seus termos as novas

tendência da nova geração. Tacitamente, Rivanildo praticava esse processo de maneira

consciente e verbalmente expressa. Com a gravação de um CD de Forrorixara ele tinha a

expectativa de poder  realimentar  o interesse da nova geração pela questão Parixara.

Apesar do nosso fracasso na produção da faixa do Forrorixara, refleti  que o poder de

processamento da música popular, como sugeriu Menezes Bastos sobre a música pop,

seria  utilizada por  Rivanildo para a valorização da cultura Wapichana a partir  de seu

próprio sistema Parixara. 

Nesses sistemas de sincretismo, a música parece representar os encontros das

epistemologias  canibais,  como  sugere  Eduardo  Viveiros  de  Castro  (2015).  Essa

interessante  relação  entre  os  sentidos  de  música  canibal  de  Menezes  Bastos  e  de

metafísicas canibais de Viveiros de Castro pode ajudar a ampliar a forma de perceber a

música  e  a  antropologia,  como  sugeriu  Menezes  Bastos.  Mas  uma  reflexão  nesses

moldes exigiria mais análise e profundidade na discussão teórica. O Forrorixara era uma

construção que pretendia suscitar uma reflexão sobre a própria cultura Wapichana a partir

do forró.  De alguma maneira,  a música aqui  poderia  ser  percebida em uma situação

semelhante à sugestão de Viveiros de Castro sobre a experiência intercultural:

Uma  verdadeira  antropologia  “devolve-nos  uma  imagem  de  nós
mesmos na qual não nos reconhecemos (Maniglier 2005b: 733-74),
pois o que toda experiência de uma outra cultura nos oferece é  a
ocasião para se fazer uma experiência sobre nossa própria cultura;
muito mais que uma variação imaginária  –  a introdução de novas
variáveis ou conteúdos em nossa imaginação  – é  a própria forma,
melhor  dizendo,  a  estrutura  da  nossa  imaginação  conceitual  que
deve  entrar  no  regime  de  variação,  assumir-se  como  variante,
versão, transformação.  É preciso tirar  todas as consequências da
ideia de que as sociedades e as culturas que são objeto da pesquisa
antropológica influenciam, ou para dizer de outro modo mais claro,
coproduzem as teorias sobre a sociedade e a cultura formulada a
partir dessas pesquisas. (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p.21)

CONSIDERAÇÕES

De maneira geral,  tentou-se estabelecer uma relação possível  com o que John

Blacking  sugeriu  anteriormente  em  seus  estudos:  a  música  funciona  como  uma



antecipadora de processos sociais, assim como se percebe claramente que não se trata

de uma substituição do sistema musical tradicional pelo popular, mas sim de uma mútua

apropriação que se insere  como mais um elemento do sistema musical  Parixara  dos

Wapichana do Canauanim, assim como no sistema musical encontrado em São Gabriel

da Cachoeira, o Cuximawara.

Uma pequena reflexão  étno-histórica sobre o sistema  Parixara pode revelar que

muito antes da música popular emanar do centro da sociedade civil brasileira com a força

dos dias atuais, os grupos étnicos de Roraima já trocavam elementos musicais entre si, o

que quer dizer que o Parixara não deve ser entendido como um sistema musical fechado

em nenhum período. Ele é um traço que engloba diversas etnias da região, próximas e

distantes, tanto geograficamente como linguisticamente e culturalmente. 

Já  em 1911  havia  testemunho  do  processo  de  aglutinação  do  Parixara.  Koch-

Grünberg (2005, p. 40-41) fez referência a uma festa que participou na região da fazenda

São Marcos em que o próprio administrador da fazenda e mestre da dança Parixara era

nascido na Bahia. Esse dado é importante se considerarmos os elementos não-musicais

como formadores da superfície sonora da música Parixara. Se em 1911 havia baianos e

nordestinos  por  toda  calha  do  rio  Branco  até  a  região  do  Surumu,  o  Parixara  vem

absorvendo em seu sistema todas as variáveis musicais novas que surgiram por todo

esse período.

O gênero Cuximauara não apresentou uma relação direta e figurativa com uma

música ritual da tradição indígena, como no caso do Forró(Pa)rixara. Conforme o discurso

de Seu Ademarzinho e dos integrante do Marupiara, o gênero parecia bem consolidado

nas rádios e nos festivais da região, sendo distinto da música sagrada indígena. O que

não impedia a abordagem de vários assuntos em suas letras sobre a cultura indígena. O

gênero parece ter sido formado por uma grande miscigenação de variáveis musicais e é

um tipo de música muito consumido hoje em dia pelas festas de santo da região. 

Apesar das reflexões aqui  sugeridas,  deve-se esclarecer  com mais paciência a

questão da música canibal. Afinal, se no campo percebemos uma semelhança entre o

sistema  tradicional  e  o  popular,  no  que  se  refere  a  função  de  reprocessamento  de

gêneros, não seriam as duas categorias diferente apenas nas convenções socialmente

estabelecidas? Será que eles não se estruturaram a partir  da possibilidade mútua de

apropriação e síntese? Existe mesmo uma fronteira bem demarcada entre o popular e o

tradicional visto que esses dois gêneros parecem canibais que se reinventam a partir de

um dialogismo? 
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