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ATUAL SITUAÇÃO DA CULTURA MUSICAL KAINGANG EM ÁREAS DA RESERVA DA BIOSFERA 
DA MATA ATLÂNTICA DO RS. Rodrigo Frota, Maria Elizabeth Lucas (Departamento de Música, UFRGS). 
Muitos traços culturais indígenas foram incorporados ao cotidiano brasileiro. Isto acontece também em sentido 

contrário, ou seja, elementos culturais de origem "branca" foram e continuam sendo assimilados pelas comunidades indígenas que 
sobrevivem atualmente no Brasil. A Etnomusicologia internacional tem demonstrado a importância do estudo da música para o 
conhecimento de contatos interculturais deste tipo. O presente estudo, que se desenvolve entre a comunidade Kaingang do 
município de Iraí, tem como principais objetivos: 1) colaborar para a compreensão e conhecimento da cultura musical de povos 
indígenas; 2) investigar “in situ” as formas e gêneros musicais vocais e instrumentais da cultura indígena Kaingang e de sua 
performance; 3) documentar o impacto do contato inter-étnico via processos de globalização nas formas de criar, fazer e pensar 
da cultura musical Kaingang. Para a realização do estudo utilizamo-nos do método etnográfico antropológico aplicado à pesquisa 
musical, o que implica na técnica de “observação participante” e elaboração do diário de campo, entrevistas, gravações e 
transcrições musicais. Foram realizadas quatro visitas a campo entre os anos de 1996-1998, totalizando cinqüenta e três dias de 
coleta de dados. Este material permite as seguintes constatações preliminares: os cantos tradicionais estão restritos ao ritual do 
"kiki" (culto aos mortos); a música que conhecemos como "sertaneja" tem lugar privilegiado no cotidiano da comunidade, como 
atestam as duplas de cantores indígenas e a própria música executada por eles através do canto a duas vozes acompanhado por 
violão e gaita; um outro gênero musical predominante é formado pelos hinos das três igrejas pentecostais atuantes na área 
indígena. No momento estão sendo realizadas a organização e análise de dados objetivando a elaboração de uma monografia para 
divulgação dos resultados da pesquisa. (CNPq) 
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