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Música indígena brasileira

• A música indígena brasileira é parte do vasto

universo cultural e dos povos indígenas que

habitaram e sempre habitam o Brasil;

• Sendo uma das atividades culturais mais

importantes na socialização das tribos, a

música dos índios brasileiros é uniforme e de

grande variedade;



A Origem e caráter da

música indígena

• a tradição musical indígena é algo vivo e sempre

em mutação, sendo constantemente praticada e

renovada

• A maioria dos povos indígenas associa sua música

ao universo transcendente e mágico, sendo

empregada em todos os rituais religiosos;



• Segundo certas lendas a música foi um

presente dos deuses, ou como originária do

mundo dos sonhos;

• a criação de novas músicas se deve aos

pajés, que as intuem em seus transes onde

estabelecem contato com deuses e ancestrais,

ou aos guerreiros mais distinguidos da tribo,

que sonham com elas.



Instrumentos

• Seu instrumental inclui instrumentos de

percussão e sopro;

• Os instrumentos podem ser feitos de uma

variedade de materiais, como sementes,

madeiras, fibras, pedras, objetos cerâmicos,

ovos, ossos, chifres e cascos de animais.



Idiofones

• instrumentos que vibram por si mesmos ou por

percussão ou atrito, podendo ser tocados

diretamente ou soarem em decorrência de

movimentos indiretos;

• Incluem toras de madeira, bastões de

percussão, fragmentos de tábuas, chocalhos,

guizos, cabaças cheias de pedrinhas ou

sementes, crânios, etc





Membranofones

• instrumentos que soam pela vibração de

uma membrana neles distendida, como os

tambores;

• São raros entre os indígenas brasileiros, e

acredita-se que os existentes sejam

cópias de antigos modelos conhecidos

através dos primeiros europeus que aqui

chegaram;





Aerofones

• soam pela ação do ar no seu interior. Podem ser

agitados ou soprados.

• São os instrumentos mais numerosos e comuns. Sua

diversidade é enorme, incluindo instrumentos com

funcionamento semelhante às trombetas,

clarinetes, buzinas, apitos e sobretudo as flautas,

de um a vários tubos, com embocadura

perpendicular ou longitudinal, havendo mesmo

exemplares para sopro nasal





Zumbidores

• soam quando agitados no ar. Consistem de um

cabo decorado ligado por uma corda a uma

pequena peça de madeira oval. Ao ser girada

rapidamente a peça produz um zumbido forte.

Em muitas tribos tem relação direta com a

morte, sendo utilizados em cerimônias

funerárias e proibidos às mulheres ou crianças.




