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A ANTROPOLOGIA MUSICAL DE ANTHONY SEEGER:
UMA PROPOSTA PARA OS ESTUDOS
ETNOMUSICOLOGICOS

Elizabeth Travassos
RESUMO: 0 artigo comenta a proposta de uma "antropologia musical" clesenvolvicli par Anthony Seeger a partir
de sells trabalhos etnogralicos sobre os indios Sari. Destaca-se o interesse metodoltigico clas estrategias
comparativas e dos conceitos associados de estrutura e performance tal como operacionalizados pelo autor. Tranise de uma proposta nascida das preocupavOes centrais da etnomusicologia, emendicla nao coma estudo das
mnsicas de pawns "primitivos" e comunidades tradicionais, eras como uma perspective original sabre as mdsicas e
as cultures.

Quase duas decadas se passaram desde a publicaclio, no Brasil, de dois textos
de Anthony Seeger sobre as cancOes dos indios Suya (habitantes do Parque In&
gena do Xingu), que tern sido lidos por alunos de graduacao e pOs-graduacao em
mtisica. 0 primeiro encontra-se numa coletanea de sociologia da arte; o segundo,
capitulo de um livro reunindo viirios estudos do autor sobre a sociedade Surd, fazse acompanhar de uma descricao introdutOria da pesquisa de campo e de andlises
de topicos diversos, porem interrelacionados, tais como o sistema de lideranca, os
ornamentos corporais, o lugar dos velhos na sociedade. Entretanto, as duas
monografias mais extensas do autor, que tratam respectivamente da sociedade e
da arte vocal Suyd - Nature and Society in Central Brazil e Why Suyci Sing -,
ainda nao foram traduzidas para o portugues.' 0 mesmo ocorre coin outros artigos
de interesse etnomusicolOgico e por essa razao, provavelmente, eles sao menos
referidos nos cursor de mnsica. Este comentario da "antropologia musical" de
Anthony Seeger tern por objetivo trazer esses outros textos para o corpus bibliografico corrente das escolas de mtisica e charnar a atericao para o interesse da
metodologia proposta pelo autor. Nascida da experiencia etnografica. e reflexdo
tedrica do autor, a antropologia musical pode interessar a pesquisadores cuja area
de especializacao nao é a etnomusicologia nem a etnologia dos grupos indigenes
sul-americanos.
Um aspecto a destacar e a forma direta e clara corn que o autor expOe o
desafio central da etnomusicologia: evidenciar as relaceles entre a milsicit de grupos humanos especificos, sua organizacao social e sua cultura. Identificar tais relacbes e compreender sua natureza constituem os principals objetivos da teoria
etnomusicolOgica, tal como se desenvolveu desde a segunda metade do seculo
20, sobretudo nos Estados Unidos. A formulacao do desafio contribuiu para construir a identidade de um campo de conhecimento relativamente novo, mais jovem que as tradicCies ja estabelecidas da antropologia, por um lado, e da musicologia,
por outro. Uma divisao interna sugerida pelo nome da disciplina - "etno" evoca o

1 V SEEGER, And g my (1977) "Por que us Indicts Soya canton) para seas irmas?" In: Veil)°, Gilberto (org.) Arte e Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar. (1980) Os indios e Ales. Rio de Janei-ro:
Campus. (1981) Nature and Society in Central Brazil: The Suva Indians of Mato Grosso.
Cambridge: Harvard University Press. (1987) Why Stout Sing: a Musical Anthropology of an
Amazonian People. Cambridge: Cambridge University Press.
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saber sobre Os povos e as culturas; "musicologia" o discurso cientifico sobre a
musica - tornou-se quase simbolica na medida em que se constatava a dificuldade
de responder adequadamente ao desafio. Em outras palavras, a clificuldacle de
realizar, em trabalhos emograficos concretos, o proposito de descrever e compreender a diversidade das mfisicas paralelamente a das culturas. A simples justaposicao de etnografia c andlise musicolegica foi considerada insatisfatoria, assim como
a tendéncia a trabalhar exclusivamente numa das duns direcies. A frustrante "polarizacao entre a etno e a nutsicologia no interior da disciplina" (Seeger 1977:40)
nao abalou a premissa fundamental dos etnomosic glogos sobre a natureza cultural
das intisicas, presentes em todos os grupos humanos de que se tern noticia, porOn
tao diversas entre si qthmto as linguas e culturas. 0 desejo de integracilo foi expresso em algumas clefinicäes da disciplina, caracterizada como estudo cla musica "en)
sea contexto cultural", estudo da "musica na cultura" e :tin& estudo da "musica
como culttira".'
A metodologia desenvolvicla pot Anthony Seeger clesde o artigo sabre as "cancóes gritadas' qrachicao part o termo nativo aknO dos Inclios Soya apareceu no
contexto de cliscussao das possibilidades de resposta ao desafio etnomusicolOgico.
Desenvolvicla posteriormente na monografia sabre a arte vocal do mesmo grupo,
cicsembocou na ideia de Luna "antropologia musical", definicla como "estudo cla
sociedacle na perspectiva da performance musical" (1987:xiii). A frase poce sugerir, a primcira vista, (De o :tutor abandona a preocupacao de definir objeto c memodo de uma disciplina autenoma, capaz de lidar con) as mnsicas de uma forma
original. Na verclacle, a antropologia musical leva adiante e amplia o alcance cla
etnomosicologia ao afirmar que temas como musica e dan4a podem deslocar-se cla
posicao perifOica que tern ocupado nas ciemcias sociais. As teorias sociologicas e
antropolOgicas desenvolveram-se a partir de outros temas, coma parentesco, sisteIIMS politicos e econOmicos, alit() e religiao. As formas de expressao verbal e corporal, segundo o ;tutor, pocleriam ocupar outro lugar nas ciencias da cultura, que se
beneficial-jam cla expoiencia de IMO:list:is, cmomusicalogos e etnocorcOgrafos (especialidade praticamente desconhecida no Brasil). Dessa forma, seria alcancado
um outro patamar de interacdo entre essas areas de investigacao, a sociologia e a
antropologia. ! A proposta baseia-se nos conceitos de estrutura e performance,
elaborados a partir do material empiric() produzido durante a pesquisa de campo
entre os indios Soya.
Os trabalhos sobre Os Soya estao ligaclos ao conjunto de pesquisas realizadas
entre os anos 1970 e 1980 sobre organizacao social e cosmologia de grupos
nas cut familia lingthstica GE As razbes cla escolha dos Soya e a experiéncia de
camp() numa aldeia do Brasil central foram relatadas na monografia geral e no livro

2 V. Nett), Bruno (1983) The Study cif Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana: University of Illinois Press.
3 V Seeger (1994). Music and Dance. In: 1ngold, Tim (org.) Companion Encyclopedia ojAnthopology. Humanity,
Cullum and Social Lip. London: Routledge.
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publicado no Brasil. Dentre os estudiosos que se especializaram nas sociedades
Ge nessa Opoca, Seeger era o unico que combinava o treinamento academic° em
antropologia corn a vivencia de mcisico, alem da familiaridade corn os estudos de
etnomusicologia e folclore desenvolvidos nos Estados Unidos, onde se formou.
Conforme conta o autor, as primeiras relacees corn indios e funciontirios da Funai
no Parque do Xingu, logo de sua chegada, foram travadas em meio a mitsica: de
e sua esposa cantaram ao som do banjo e do violao, a pedido do entao diretor do
Parque, enquanto urn Indio alto-xinguano registrava os cantos corn seu gravador
portatil. Sua disposicao para aprender e executar as cancilles nativas permitiu o
acesso progressivo a varias experiencias cla villa social dos Soya, especialmente
no que tinge aos
A natureza etnografica da pesquisa e a vinculacao corn urn grupo anico especifico nao restringem o interesse teOrico dos resultados. Uma vez que Canto a
etnomusicologia quanto a antropologia nao demarcam suas fronteiras pelo tipo de
sociedade que estuclam, o problema da natureza das relacbes entre miasica e cultura nao diz respeito apenas aos estudiosos de grupos "primitivos" e comuniclades
"fi/k". Por essa razao, o desafio da etnomusicologia emerge tambern no escudo
das mOsicas em sociedacles complexas do !nuncio urbano industrial.
Afirmar a natureza cultural cia mcisica implica, necessariamente, entender a
coerencia entre clominios diversos da cultura. O trio Suya particularmente claro.
0 estudo da mcisica ou, mais exatamente, clas cancOes do grupo, concluz o autor
aos principios basicos que ordenam a sociedade Suya. Como os mitos, os ornamentos corporals e tantos outros temas, a ITICIStat e uma das rows de acesso
estrutura cla sociedade, como lembrava ha alguns anos o antropdogo Levi-Strauss:
y a tine quantite dangles claittaque et (...ltous ces angles note conduisent it la connaissance de /a societe. On
petit e. tre anthropologue socril et commencer par les systemes de parente, on petit étre litlguiste et commencer
par la longue, on pent Ore botaniste et commencer par les 'Eames, musicologue et commencer par la musique. Et
je dirais que toes ces chemins menent a Rome.'

Relacionar, comparar
Tema de amplos debates que vem sendo travados ha muito tempo entre
pensadores da mesica, filOsofos e musicelogos, o problema cia significacao na
másica foi retomaclo na etnomusicologia com o concurso de descobertas da lingilistica e cla antropologia. Na aborclagem dos generos de cancao dos indios Soya,
Seeger afasta-se das andlises musicals que desvelam a ordem interna do cliscurso
sem aventurar-se no terreno da significayao - entendicla como uma relacao culturalmente estabelecida entre signos sonoros e significado. Da mesma maneira como
os signos lingaisticos mantem relacao arbitraria corn as coisas as quais se referem,

4 A pesquissa de campo initial estendeu-se por Bois anos, entre 1971 e 1973, complementados por until strie
de viagens posteriores. Entre 1975 e 1982, o autor lecionou no Programa de Ns-GE:Own• ent Antropologia Social da Llniversidacle Federal do Rio de Janeiro e ern seguida na Uni yersidade de Indiana, nos Estaclos Liniclos. Atualnrente,a diction do Center for Folklife Progrumas and Cultural Studies cla Smithsonian Institution.
V. Levi-Strauss, Claude (1987:12). "Musique et Identite Culturelle", In Inharmoniques, 2. Pa5
ris: IRCAM; Centre Georges Pompidou.
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os sons sao percebiclos como "musicals" e fazem sentido para aqueles que os
criam e ouvem quando agenciados dentro de estruturaccies particulares. A natureza cultural do significado em musica, lembra Seeger, foi percebida ha muito por
Jean-Jacques Rousseau. A() constatar que os soldados das tropas sulcas desertavam
ou choravam quando ouviam os cantos entoados por vaqueiros conduzindo o rebanho, concluiu que o poderoso efeito dos sons se devia a suit condicao de "signor
rememoradores" (citado por Seeger 1994). A tristeza e saudades cram provocadas
por associacaes e lembrancas especificas desencadeadas pelos sons nos soldados
cla regiao, totaltnente estranhas aqueles que naio partilhavam suits experiencias.
A observacao de Rousseau, em 1779, vale como uma observayao de metodo
etnomusicolOgico, para Anthony Seeger. A sensibilizacao pelos sons musicals e a
compreensao de seu sentido dependem do pertencimento a um grupo cultural e,
por conseguinte, do don-Ifni° de setts códigos. Coerentemente, a resposta para a
pergunta "por que cis Suyat cantam?" - que nil° c uma pergunta sobre a gCnese
tiltima chi musica, /1121S sobre suas formas particulares criadas por um grupo humano especifico -, e buscada "nas id0iits natives sobre 0 som e a cancato e na relacao
entre cantar e Gomm processos socials". De acordo corn a premissa aceita polo
:tutor, o significado das formas culturais nao reside nelas mesmas, mas nas relacaes
que guardam entre si e coma ordem cultural mais ampla de onde sac) extraidas
pelos operacOes anallticas do observador.
Quidquer escudo enionlitsicolOgico cleveria wineeits polo exam dot utilities em sus ailseito cum
auras formas artisticas, vague nada existe simplesmente em si n1051110. Tlido i seinpre
derink10, ern pale, pal aquilit clue nit° e- pelos otams membros de tim content°, os quite: estno
sisteniiittca e correineniente relaCionadOS till si. perinir por lliterrelatau e um principle fundamental do estruturslismo e da sentiOlicit (1987:25)

A hwina dual das "cancOes gritadas" - dots secäes reconheciclas e nomeadas
pelos Suyii - e relacionada con] us clualisrnos cla cosmologia e chi organizacato
social. As varies format; verbais, entre as quids estao as cancäes - oratorio, narracao
de mitos, Edit cotidiana etc. -, sao comparadas entre si e suas caracteristicas distintivas relacionadas coma identidade social dos grupos socials que as praticam: as
cimOes gritadas sao uma forma de expressao individualizada masculina; a oratoria,
isto 6, os discursos ptiblicos proferidos no centro cla aldeia, e praticada exclusivamente por homens adultos que ocupam posicOes de lideranca; as cancOes em
unissono sao entoadas por grupos cerimoniais masculinos constituidos corn base
no some dos individuos. Os homens cujos nomcs pertencern a urn mesmo conjunto cantam e dancinn juntos nas cerimenias. Assim, sistemas cle classificityaio
etaria e de status, grupos de nomes, ciclo de producao econernica e reproducao
simbOlica da sociedade sao estabeleciclos no mesmo rnovimento que estabelecc
quem canta, onde canta e em quids ocasiOes. Vale a pena lembrar a relevilncia de
uma outra voriavel, freqfientemente negligenciada: para quern se canta. A interpretacao do significado das akin, que leva em coma a relaciio de comunicicao
entre o cantor mosculino e seu ouvinte preferential - a irmat clemonstra a impor-
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tancia do dado. Sem que o autor considerasse para quern os Suya cantam e as
distancias socials relativas entre categorias de parentes, a analise das akia poderia
ter sido reduzida a uma descricao da forma.
A etnografia das arses verbais dos Suya tambem demonstra o rendimento das
estrategias comparativas, que a maioria dos antropOlogos pratica, de forma impliciou explicita. A comparacdo esta, de fato, na origem da etnomusicologia. Basta
lembrar que a "musicologia comparada", surgida na Alemanha no seculo passado, e
reconhecida como uma das linhagens da disciplina. Entretanto, a comparacdo foi
muitas vezes empregada corn o objetivo de descobrir elementos universals da
mtisica ou os marcos principais numa grande evolucao das formas, das mais "primitivas" e simples as mais avancadas e complexas. As comparacees realizadas pelo
autor tern, ao contr.:trio, o propOsito de evidenciar as particularidades da cultura
Suya. Isso torna inevitävel- a reflexao sobre o aparato de observacao do antropólogo ou etnomusicalogo, revelando, eventualmente, quao inadequada pode ser a
projecao das nocOes, crencas e valores musicals da tradicao ocidental da era moclerna sobre outras culturas. No caso em pauta, o autor nao tern qualquer expectativa de comparabilidade das estruturas sonoras, nem dos sistemas de classificacao
dos produtos musicals ern generos e estilos. Trata-se, diferentemente, de estabelecer outras bases de comparacao.
No interior da cultura Suya, os generos verbais da fala, oratOria ptiblica, narracao
de mitos, cancdo e "invocacao" (uma especie de recitacao destinada a curar ou
fortalecer o corpo de urn indivMuo) sao cotejados entre si quanto a vdrios aspectos
(1987:25-51). Embora alguns soem como "canto" para o observador estrangeiro,
coda um deles tern fronteiras precisas e caracteristicas prOprias que poderiam escapar caso o pesquisador trabalhasse corn uma definicao ingenua de "miisica". Pois
em lugar de isolar o que soa como mtisica para si mesmo, ignorando o sistema de
categorias do grupo, o autor investiga como os Suya organizam suns formas de
expressao vocal. Na verdade, tanto a narracao de mitos como a "invocacao" parecem
musicals para o autor, por seu use intenso de sons de alturas diferentes, paralelismos
poeticos e outros recursos que, entre nos, costumam estar restritos as c-ancbes.
Analogamente, o autor nao tenta comparar produtos musicals oriundos de diversas culturas e elege outros niveis de aproximacao e contraste, como os processos de produzir mtisica e as crencas sobre a origem da mtisica. 0 estado de euforia
coletiva caracterfstico dos ciclos rituals dos Suyii e comparado a outros estados de
intensificacao emocional nas sociedades nativas da America do Sul (1987:7). 0
contexto da performance das cancOes gritadas e comparado ao do festival de
Woodstock e ao dos concertos de mtisica de Camara (1977:44-45). As ideias dos
Sun. sobre a origem das cancOes e a relacao entre mdsica e mundo natural sao
comparadas as dos Kaluli da Nova Guine, as das teorias pitagOricas e as crencas
modemas no talents* natural para a milsica vigentes entre none-americanos.Todas
as comparacOes iluminam aspectos especificos da cultura Suyi e tern como pano
de (undo a comparacim mais ampla entre ideias, valores e praticas do observador
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e do grupo "observado": Os Indies e ra g s, alias, e o titulo de urn cle setts livros
(1980). A propria cleicao dos Suya ocorreu nun momento em que cresciam as
possibilidacles de urn projeto comparativo das sociedades de lingua Ge, corn o
aparecimento de monogralias substanciais sobre varias dentre etas: Apinaye, Kraho,
Boron), Xavante, Kayap6. Conforme conta 0 :tutor, Sell projeto de pesquisa pretenclia: "investigar comparativamente a natureza da relacao do mito c do ritual corn
aspectos da organizacao social, e a coerencia geml dos sistemas simbelicos" (
ibid., p.28). No intermddio entre a primeira fonnufacao das intecOes de pesquisa e
a apresentadio cle setts resultados, o conhecimento direto da \Oda ritual do grupo
revelou a importancia da cancao. Este dado, somado as competencias especilicas do
pesquisador, permitintm o desenvolvimento do que ale Vel0 a chamar uma ":intropologia musical".
Portanto, 6 a base etnogrifica sobre a qual repousa o trabalho que previne o
tracado de paralclismos simples e garante a comparabilidacle dos dados. Seja untie
grupos indigenes pertencentes a mesma familia linguistics, seja entre grupos relitcionaclos histerica c geograficamente - os Suya e sews vizinhos alto-xinguanos - ou
come socieclades radicalmente distintas, a comparacao nao incide sobre lenemenos
que o ohservador escolhe aleatoriamente. Seeger indaga, de inicio, como 05 Suya
diviclem 0 espectro de manifestacäes vocals. Ern seguicla, examina em clue meclida
as categorias de sua lingua podern traduzi-las, aroma (me aproximadamente. Por
isso, a investigacao comeca coin a pergunta "0 que e isso clue eles fazem". Contbrme 0 :tutor sugeriu diversas vexes, perguntas aparentemente simplórias, da praxc
jornallstica - o clue? quem? quando? (ide? por que? - podem sintetizar Os cuidados
exigidos por uma etnogralia que deseja compreender as diferencas intro sistemas
culturais. A mais complexa, naturalmente, d a ultimo delas, que (la [Milo :to Tyro
sabre a miisica Suva.
Gracas a husca de relacOes e as comparacjOes, Seeger clamla a atencao do leitor
para urn aspect() caracteristico das iddias corriqueiras sobre musica, danca e outras
aces nos socieclades ocidentais modem:is: 0 cliscurso destas socieclades procluz a
separacao das arses untie si e isola todas alas clos processos da vida social cm que
estao imersas (1991). Toda etnogratia da “rniasica" ou da "clancal pelo menos fora
do raio de acao dessas sociedades comeca, por conseguintc, por tentar uma "cormcao" (la visao que isola as founds entre si e as :thstrai clos processos sociais. A necessidacle pods sir sentida mais fortemunte quando a clistancia cultural entre 0 etn6grato e o grupo tom 0 qual trabalha e grande, coma no caso cla etnogralia cle socieclades tribais. Mas ale aparece tanthêni quando a distância C supostamente pequena.
Estudiosos cle musicus populaces chi sociedade moderna, como Richard Middleton, tent
obsetAaclo que sua marca e a heicronomia: destinam-sea danca, ao cinema, ao mina) e
outras formas de apropriacao coletiva, em contrasts coin a mOsica chamacla erudita,
destinada a sass cle concerto e a apropriacao contemplativa individualizada.n
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Se a etnografia da mnsica requer uma correcao de perspective da pane do
observador, a tradicional divisao do trabalho entre varias Macias humanos e sociais
tambem e posta em questilo. A analise comparativa dos viirios generos vocais dos
Soya recorre a saberes que estao dispersos em disciplinas separadas, como a lingiiistica e a analise literdria. A conclusao do autor e quase urn protesto contra o esfacelamento conceptual que isola a mcisica tanto de outras formas verbais quanto
dos contextos que regem sua prance. Estucliosos formados na area dos estudos
literdrios tenclem a tratar a cancao como texto litethrio; musicOlogos e etnomusicOlogos nilo ciao a devida atencao aos textos; antropOlogos subestirnam
climensao da performance na narracao de mites, e assim por diante. A tenclencia
ao esfacelamento, como lembra o autor, vent sendo contrabalancada em codas
essas areas por tentativas de producao de urn conhecimento integrado da cultura
(1987:51). Poucos estucliosos rem a desenvoltura do autor no trato coin diferentes
clisciplinas, mas suas observacOes podem ser lembraclas quanto da adocao de
estrategias especificas de analise.
As comparacOes contribuem para relativizar a categoria "mtisica", que deixa de
ser tomada como clesignacao universal de uma realiclade passivel de reconhecimento imecliato, uniformemente clistribuida no tempo 6 no espaco. Algumas formas traclicionais de pensar a diversidade de mtisicas sao abandonadas. Ao tratar de
tmisica e danca num piano mais generico, distante da realidacle Suyii, Seeger abre
mao des oposicies entre "popular" e "culto", oral e escrito, que tiveram fora na
classificacao de tipos de cultura - e mnsica - durante muito tempo. Argumentando
em favor dos estuclos etnomusicolOgicos e etnocoreognificos em toda e qualquer
sociedade, parse da premissa segundo a qual"mcisicit e danca estao inextricavelmente
envolvidas nos processos socials humanos" (1994:686). Segundo o autor, a contribuicao distintiva desses estudos ao conhecimento da cultura reside na observacao dos
processos de performance, isto e, processos de geracao e recriacao das estruturas
basicas da cultura. Mesmo mnsicas que tern a escrita como modo de composicao,
registro e difusao tern, em algum momento, realizacao sonora e podem ser encaradas
pelo prisma da performance. De urn lado, o reconhecimento (la imersao social dos
fenernenos musicais e coreognificos implica abandonar o pressuposto (la autonomic
das formas artisticas; de outro, o reconhecimento de seu caster de performance pOe
em questao o primado da estruturacao escrita. Ambas as crencas sustentam uma vertente importance do pensamento sobre a mitsica no Ociciente moderno.
0 autor nao conclui, contudo, pela insuficiencia absoluta de categorias gen6ricas como "mtisica", "canto" e "dance num discurso cientifico sobre as culturas.
No caso das formas de expressao vocal, prop& urn continuo que vai das
vocalizaceies menos estruturadas e nao-intencionais a estruturacao rigorosa do major
nnmero de parametros do som vocal (timbre, altura, duracao, etc.). FenOmenos
como fala, recitacao, canto e outros estariam distribuidos diferencialmente ao tongo do continuo, de tal sorte que algumas distincOes seriam significativas em certas
culturas e irrelevantes em outras, algumas regiOes privilegiadas em algumas cultuELIZABETH TRAVASSOS
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ras e desprezadas por outran. Outros gradientes poderiam ser sugericlos para as
formal de movimentacno corporal e para a proclucao de sons por intermddio de
instrumcntos. A oposicao entre os pelos extremos do continuo guarda smell-tanca cool a distincao entre contracao automatica das palpebras e piscadela significativ e, que Clifford Geertz usou para ilustrar sua conceituactio de cultura .7
Estutura e performance "
Os conceitos complementares cle estrutura e performance, clue podem ser
aproximaclos do par languee parole da ling istica, sao elaborados por Seeger a
partir cla etnografia Suyti. 0 primeiro revela a preocupacao corn a descoberta dos
principios basicos de organizacao da sociedade e cia cultura, inscritos em urn cactigo inconsciente por meio do qual a mente humane ordena o mundo, que se reproduz simulttmeamente nos dominion cla linguagem, do parentesco, cosmologia,
ar-te, e clue pole ser abstraido cm sistemas de oposicOes bindrias, mediacees e transformacOes. A aborclagem estruturalista foi frutifera na analise das sociedacles
uja cosmologia e organizacao social estao niticiamente ordenadas conforme oposicOes e mccliacCies entre principios que se podem resumir con) os termos "natureza" e "cultura l'. A etnografia Suya mostra com p as estruturas cluais clas socieclades GU se manifestam especificamente no &mini° cla cancao. 0 segundo conceito, performance, clescnvolveu-se a partir cla necessidade de levar em conta a ticao
criativa por meio cla qual os principios sao postos em operacao nos processos cla
villa social. Assim, a procure de estruturas fundamentals subjacentes e cornplementada pela observacao de sua continua geracao na prtitica social. Trata-se,
como 'umbra 0 autor, de uma visa() tributaria tanto cla lingiiistica quanto cla antropologia de :mimes como Erwin Goffman e outros atentos a villa social como acno.
Os conceitos de estrutura e performance sao aplicaclos na analise das akia,
genero de cancao masculina que os Suyti prezam como urn cios mais importantes
elcmcntos clefiniclorcs de sua identiclade etnica. A analise revela o paralelismo
entre a forma dual clas cancOes c os principios de oposicao binaria presentes na
concepcao Suya do mundo. As akia possuem duas secies reconhecidas pelos
Suya. A mesma ordem dual estabelece o local em quo canta calla grupo cerimonial'. A analise das cancOes integra dados tais como o local undo se alma, 0 tipo de
emisstio vocal, as pessoas C0111 quern son canta, as pessoas para anent se coma
por ammo tempo, ao 'ado de outros mais comumente levaclos em conta nits
musicologias.
0 par de conceitos "estrutura" e "performance' foi clesenvoiviclo mais extensa7 V. (atone. Chi Coal (1978). A interportaccia tbscullimis. Rio Lie Janeiro-. Zaliar.
8 A palavra performance cosset clol)iti ionciriu du Lingua lirusilciaale Aurelio Boarclue (le I iolancla como
carnage Ira incorporaclo a lingua portuguesa. N O anima solve as akia public:Rio cm portugues (Seeger 1977).
pertor-assn foi letduzido por "thisempenlio”_ l'or tratar-se, neste caso, clo um conceitornuito usaclo na ernomusicologia, e preferivel
cili
9 Os got pus
cum Imse no nonce dos Mclivicluos e mg:wiz:1m 1)0:1 patio do coinportainento por ocasiiio clas camininnias. (lent-1(11cl° midi-6es de pintuita corporal e paramentiviii(a o local em cue Sc'
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mente no livro Why Suyd Sing, embora ja se encontre presente em artigos anteriores. Construido a partir da descricao cla cerimOnia do Rato realizada em 1972,
portanto de um acontecimento tinico e (fatal°, o trabalho explora o leque de formas e performances vocais dos Suya. A cerimOnia ocorre na epoca da colheita do
milho e rememora o mito de origem desse item da dicta alimentar. Foi o rato,
contam os Suya, quern ensinou a uma mulher e seu filho pequeno a reconhecer a
planta, num tempo em que se comiam madeira podre que encontravam no rio.
Trata-se tambem de uma cerimemia de iniciaeao na qual urn menino recebe seu
nome de um tio materno, o que define o grupo cerimonial a que estani ligado e o
habilita a participar (la vida masculina adulta. A cerimOnia de 1972 desenrolou-se
durante cerca de cinco semanas durante as quais, como de costume, foram alteradas as atividades, o ritmo e o tom da vida na aldeia. Urn estado peculiar de euforia,
que os Suya reconhecem como caracteristico dos periodos cerimoniais, toma conta de todos. Homens e meninos dancam e cantam por horns a fio e as cacadas
provem a aldeia de comida mais farta que o habitual.
No Ultimo dia da festa, os homens usam capas de folhas de burin corn as quais
se transformam parcialmente em ratos. Em seguida a realizacao de uma serie de
ritos que envolvem deslocamentos entre a aldeia e a floresta, as "homens-ratos"
sac) "mortos" simbolicamente por flechas empunhadas por suns irmas. Despiclos
das capas e banhados ritualmente, voltam a ser homens. "0 poder desta transformacao darn a cerimOnia e a iniciacao do menino em seu grupo de idade muito de
sua eficacia" (1987:5), explica o autor. A afirmacao e demonstrada ao longo do
texto a luz da oposicao entre os principios de "natureza" e "cultura" no pensamento Suva e sua ativacao nos processor de performance.
A metamorfose por que passam os homens nessa cerimOnia e pane de uma
serie mais ampla de transformaches que constituem a prOpria sociedade e a cultura. A producao de mrisica e urn dos dominios onde se manifestam as transformaches, de tal sorte que "onde houver metamorfose, ha cancao" ( id. ibid., p.52). Um
mito conta que seres metamOrficos, simultaneamente homens e animals, introduziram cinches especificas que ate hoje sao cantadas pelos Suyii. A expansao do
reperterio nos tempos histOricos segue o modelo mrtico, o mesmo que governa a
aquisicao de bens valiosos - como as plantas cultivadas - oriundos de dominios
externos a sociedade Suva. Quem apresenta novas cantigas nas cerimOnias sao
individuos que, por forca da acao de urn feiticeiro, perderam sua alma que vagueia
entre as plantas e os animals. E no mundo natural que se aprendem os novos
cantos. 0 enfeiticamento faz com que se tornem seres duais cujo corpo e humano
e alma animal ou vegetal. Quando a transformacao e definitiva, aquele que perdeu
sua alma torna-se especialista em certa cerimOnia e passa a fornecer rotineiramente novas (ranches aprendidas do mundo natural. A vitima do feitico transforma-se,
pat mediacao da natureza, em provedora de canches, num movimento que traz o
natural para o centro do social: "Natureza e sociedade operam uma sobre a outra
constantemente, transformando-se uma a outra" (id. ibid., p. 60).
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De maneira semelhante, adquirem-se cancOes das tribes vizinhas, ensinadas
sobretudo par mulheres estrangeiras corn quern Os Suva frequentemente se casaram, numa (1poca de reducao da populacao que se seguiu a pacificacao, nos anos
1950. Em outras palavras, a rmasica tern origem, sempre, em regiaes external
sociedade Soya. Portanto, a "composicao musical" e analoga a proclucao de alimentas que taunt itens da natureza e as transfonna pare garantir a subsistencia dos
homens. Como na agricultura, na caca c na pesca, a mOsica e trazida da natureza e
incorporada a reproducao simbolica cla sociedade. As cancOes sao ()madam sempre
dummy cerimonias que, coma a do Rato, estabelecem a identidade social dos
individuos e grupos ou reafirmam a existencia desses grupos:
A Ili g nria Soy:) ( Calla a allaialCae continua C siinuldmnea tics melon de producao eivoggiwao.
infdu dos animais. depois clo grupos indigent( histork :matte cxi g enies, e agora de nao-intlios
.1 A adoe g o contemporg nea de caneOes de estra g geiros t, I g ua mancira de incorporar o poder
os rccursos Maki Lill: de estrangeiros a reprodug g o social do su:t r g-6pria sociedade. al/ IlleS1110
tempo ern guy estabolece-se :t alter/dude dos ()taros (colocados no (numno piano cow os
animals) e sua identidade in g un gs cri g tiva e en( ciesu g uen«) (
p. 50).

locks as cerimenias exigem alguns tipos de performance verbal, musical e
corcogratica que tornam efetivas as identidades de que fala o :tutor. Assim send°,
as formas de milisica e danca nao sao a arnamentacao Festiva das relacaes sociais
existentes, mas o process() mesmo por meio do goal sac) criados as grupos sociais
e efetivadas as relacOes entre des. Nao ha, na visao do altar, uma estrutura social
da qual a mOsica seja o subproduto. As performances sao parte da criacao e recriacao da vida social.
Proposicoes coma essa y podem surpreencler o leitor que nao conhece cliretamente a argumentacao clue as sustenta. Cantar e dancar, coma outras ativiclades de
performance, podem ser elementos institutivos da socieclacle e cla cultura. Isso
altent a perspectiva corriqueira a respeito das relacOes entre musica, sociedacic e
cultura, assail coma desloca a visa() segundo a qual as processos sociais basicos, na
esfera da producao material, sao coroados par tuna superestrutura que Os canfirma
ou legitima. Nesse deslocamento reside a potencial interpretative da antropologia
musical proposta pelo :tutor:
I I gm
[men( londIN
ei
SO II,IC

musical (1 ( g o(' ,in g opologi,t (a. m.( Jos pg
C
/011.15OCS cnaticas demo() do gm.
plic.chalas (id
p 140).

Nesse program de investigacao, music t e danca podem ocupar, potencialmcnte, um own) lugar nos estudos antropolegicas. Lidando tradicionalmcnte cam
Fortnum de expressao verbal, corn o olhar coma canal perceptivo central, cam a
descendencia coma rclacao social fundamental e a producao material coma base
do edificio social, a antropologia pade ter sido marcada pot tencléncias caracteristicas cla cultura ocidcntal (Seeger 1994). Nas tiltimas di1cadas surgiram vertentes
maim inclinadas a observacao dos processes dc constituicao do significaclo e das
relacaes nao-estruturaclas, indicanclo urn possivel horizonte de convergencia cam a
etnomusicologia c o estudo das performances:
A ArsITROPOLOGLA MUSICAL DE ANTHONY SEEDER

78

Se, como sugeri, Os processos de performance estao no conicao da constituicao da sociedade,
nnisica e clanca clevent mover se da periferia pant o centre di' preocupacii0 antropolOgiett. De
fate, mats do que qualquer outra especialidade mass crências humanas, os estucliosos de mdsica
e dance est:10 ttparelhados pant Iictar torn as estruturas e seas variacets (1994:689).

A previsao 6, no minimo, bem-vinda para os que se dedicam aos estudos musicals, quer se iclentifiquem como etnomusicologos, musicOlogos ou cientistas sociais. De qualquer forma, uma antropologia musical, da maneira como a entende o
autor, teria como objeto a cultura e a socieclade; e como estratel gia tnetoclolOgica a
iclentificacao das estruturas e a descricao dos processos de performance, entre des
os musicals, coreograficos e verbais. A antropologia musical seria o "escudo cla
socieclade da perspectiva da perfomance musical" (1987:xiii), capaz de um dialog°
proclutivo corn as cikcias humanas e de uma contribuicao significativa a antropologia.
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