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ESTE LIVRO QUE VOCÊ TEM AGORA em mãos é um ato de 
amor pela vida, por sua diversidade e riqueza, pelo respeito ao meio 
que nos atravessa e pelo reconhecimento de que só em harmonia com 
este centro, encontraremos a vida plena. E isto inclui não só a natureza, 
como também as histórias, os saberes e aquilo que identificamos 
como mágico, por falta de um termo mais próximo e por ainda não nos 
conectarmos diretamente com ele. 

Se a natureza, em cada um de seus reinos por nós conhecidos, expressa 
esta multiplicidade, como não celebrar esta mesma diferenciação na 
humanidade? As variadas formas de diálogos com a  vida, das relações 
sociais; as diferentes percepções dos ciclos, as inúmeras maneiras de se 
abordar aquilo que é transcendente? 

A nossa cultura ocidental, centrada na racionalidade e na ciência 
aplicada à tecnologia, reconhece  apenas uma pequena parte de todo 
este jogo cósmico. O desequilíbrio que esta percepção tão limitada 
e “orgulhosa” nos causou está mais que evidenciada nestes dias de 
pandemia, de desigualdades sociais e de ameaças climáticas.  

Temos porém “portas” de acesso a este universo, que nossa mente 
distraída em atividades e preocupações cotidianas não percebe. 
Adormecidos em nossos “afazeres” não nos damos conta do potencial 
de maravilhas que a vida nos oferece. 

E a música é sem duvida um campo de possibilidades infinito, capaz de nos 
colocar em contato com as nossas mais ricas reservas e recursos. 

A forma, porém, como a abordamos em nossos tempos, segue a mesma 
visão utilitarista e econômica que dedicamos aos outros setores do 
conhecimento. 



Ocorre-me que assim como pautamos a nossa alimentação pela 
aquisição de produtos no supermercado, sem saber de sua origem, 
processos de fabricação etc, desconhecendo toda a cadeia de eventos 
como o plantar, colher, observar o céu, abençoar a chuva e compreender 
a renovação, os ciclos, o encantamento que envolve todas estas 
atividades, desta mesma forma, adquirimos um conhecimento técnico 
da criação e execução  musical – e cremos que com estas ferramentas 
estamos completamente capacitados a exercer nosso ofício, o que não 
é verdade. Falta toda uma percepção das outras instâncias da vida, que 
é o tema central deste livro. 

Uma sociedade que necessita de “estratégias” para o reconhecimento 
das artes – como “economia criativa” ou apoio a situações de “bem estar” 
– está diante de um impasse ou de uma crise de civilização. 

É fundamental reconhecermos que a arte tem valor intrínseco, por si 
mesma. Um imenso valor. Não é algo individual. Não é para exaltar o nosso 
ego.

É algo coletivo. Pertencente a todos. A ser compartilhado e celebrado.

O que a leitura de “Som Protagonista” nos propõe é acessar todas essas 
outras instâncias que a música nos proporciona, abrindo-nos para a 
intensa experiência de estarmos vivos e conectados com as infinitas 
possibilidades deste cosmos. Algo que nos torna mais universais e ao 
mesmo tempo mais profundamente humanos. 

Cada cultura aqui retratada tem uma valiosa relação com a música e a 
vida. Servem-nos de guia para recuperarmos esta conexão – que muitos 
de nós, criadores, intuímos. 

As composições musicais de Camila, nascidas deste processo e que 
acompanham esta publicação, são belezas complementares e 
ampliadoras desta experiência. E particularmente para mim, uma 
surpresa feliz.

Saber a própria canção, como é relatado nas experiências de Akin, da 
África, é muitas vezes algo essencial à sobrevivência individual e coletiva. 
Tem de certa forma, o seu paralelismo na nomeação – como um som do 
espírito nas culturas indígenas do Brasil aqui retratadas. 



Descobrir e conectar-se a sua própria sonoridade é uma lição e um convite 
que todas estas histórias nos fazem. Aprender a escutar: ao universo e a si 
mesmo.  O silêncio e cada som que habitam o mundo. E que nos habitam.

Creio que todo grande músico, de qualquer sociedade e tempo, 
compreendeu e viveu estas outras realidades, complementares e 
fundamentais. Conta-se que Beethoven, convidado a inscrever-se no 
curso de filosofia que se inaugurava na Universidade de  Viena, assistiu 
a algumas aulas e se retirou, dizendo que todos as assuntos ali tratados, 
ele os encontrava na música. 

Espero que a leitura deste importante texto possa despertar em cada um 
o mesmo sentimento de encanto e maravilhamento que cada habitante 
das culturas aqui retratadas vivenciou ao escutar com a devida atenção 
a música do universo e a sua “própria” – que, no final da jornada,  são a 
mesma. 

BENJAMIM TAUBKIN

Músico apaixonado pelos encontros entre diferentes vertentes e tradições. 

Vem dialogando com a música tradicional brasileira e do mundo em 
lugares como a Coréia, Índia, África do Sul, Marrocos, América Latina, 
em linguagens que vão da tradição ao hip-hop, e do solo à orquestra 
sinfônica.



O COMEÇO



OS TEXTOS DESTE APANHADO DE HISTÓRIAS são um 
convite a passear pela fantasia e pela realidade, pelo universo mágico de 
personagens e acontecimentos narrados por fatos e sonhos contidos em 
contos, mitos e lendas. Vamos viajar por cinco cantos do nosso planeta 
imerso no silêncio e escutar histórias cruzadas no espaço e no tempo 
pela magia da música. O som será nosso guia para o passado. Mas será 
mesmo que as histórias estão no passado? Ou serão as emissárias da 
eternidade, conforme disse o mineiro contador de histórias, Rubem 
Fonseca?  



Sou professora de música, comecei a tocar piano na infância, fiz 
graduação e mestrado em História. Sou também formada em 
Composição, toquei e cantei com muita gente e, por conta do trabalho 
e da diversão, viajei bastante por este mundo. Um dia, em conversa com 
meus alunos de doze a vinte anos da Escola de Música do Auditório 
do Ibirapuera, em São Paulo, brotou em mim um enorme desejo de 
contar que música é um assunto infinito e que o som acontece de 
muitas formas, e até no silêncio. Perceba que ele pode acontecer nos 
instrumentos e nas vozes, mas também - e isso é mágico! - na vibração 
delicada do encontro entre seres humanos. Você já experimentou uma 
sensação de harmonia com alguém? 

Comecei esta pesquisa quando um colega me mostrou a Canção dos 
Homens, da poetisa Tolba Phanem. Esse poema me inspirou a criar a 
história de uma tribo em Gana onde cada criança, ao nascer, recebe uma 
canção para si. O papel protagonista que a música desempenha na vida 
daquelas pessoas me incentivou a procurar outras histórias para refletir a 
respeito da importância de escutar. Assim, comecei a colecionar contos, 
mitos e lendas do mundo. 

Quando inventamos uma motivação, que no meu caso foi colecionar 
histórias sobre o som, o nosso desejo atrai o necessário para 
continuarmos o movimento nessa direção. Foi assim que chegou a mim 
o som da palavra-mantra Aum, também escrito Om, conhecido na 
Índia há oito mil anos, e a história sobre o músico Tansen. No primeiro 
capítulo, contarei episódios da vida desse músico indiano que conseguiu 
manipular a matéria por meio do canto.

Em seguida, me lembrei de Pitágoras, considerado o pai da teoria 
musical do ocidente. Ele deu explicações matemáticas para a harmonia 
entre o céu e a terra e, antes de se tornar o filósofo do cosmos, foi 
reconhecido por um xamã vindo da Ásia Central como sendo a 
reencarnação de Apolo. Os dois trocaram muitas ideias, e o resultado foi 
o despertar da consciência pela escuta e os escritos pitagóricos sobre 
harmonia. Narrarei essa história no capítulo dois. 

Na vibração do meu propósito, as histórias continuaram a vir ao meu 
encontro. Por acaso, ou não, fui presenteada com um livro de poemas 
do século XIII feito na Pérsia, hoje a Turquia, chamado Divan de Shams 



de Tabriz, do grande poeta Rumi. Lendo os poemas, conheci a palavra 
sama, audição em árabe. Essa coleção de poemas místicos, considerada 
como uma das maiores expressões de toda a tradição persa e árabe, é 
o resultado do amor espiritual entre Maulana Rumi e Shams de Tabriz. 
Sama, originalmente audição, passou então a ser o nome da dança dos 
dervixes, místicos do Islã, revelada a partir da escuta do plano divino. Essa 
história de tradição muçulmana eu contarei no capítulo três.  

Por fim, me aproximei da relação dos indígenas do Brasil com o som das 
palavras. Foi difícil, entre tantas tradições e povos que falam dessa magia, 
escolher histórias sobre a escuta e sobre o som. No penúltimo capítulo, 
narrarei uma experiência sonora vivida por um xamã Yanomami e uma 
história Tupi Guarani sobre o “ser de escuta”. 

As histórias escolhidas são versões pessoais do que encontrei nessas 
lendas, em livros de música, de história, mitologia e poesia. Procurando 
enriquecer a imaginação do leitor, há informações complementares, 
espalhadas nos capítulos, sobre contextos religiosos, filosóficos e sociais 
de cada história que podem ajudar a compreender melhor a música da 
qual estamos falando. 

Durante o período de pesquisa e escrita, minha motivação inicial 
também se desdobrou em criar sons para essas histórias. Fui capturada 
pelas narrativas e passei a procurar, no piano, melodias e harmonias 
que de algum modo se relacionassem com elas. Este livro tornou-se 
uma coleção de histórias com sons nas suas mais variadas formas de 
expressão. Hoje, ofereço esses sons para você. 

A música imaginária que vai surgir dos mitos, lendas e relatos desta 
coleção pertencem ao reino do ilimitado, do “pré-individual”, quando 
ainda estávamos conectados com a fonte criadora. Consegue imaginar 
essa rede interligada? Sons contidos no mar de informações, intuições 
e fantasias soltas no espaço de conexão entre você, eu e os habitantes 
da Terra. Que tal tentarmos a experiência da rede através de sons 
imaginários? O estudo da linguagem musical contém poesia, a potência 
de criar outros mundos, dar outras respostas para a vida quando ela 
está aprisionada na repetição do tempo cronológico e cotidiano. Esse 
tempo endurecido nos faz ouvintes desatentos se for a única experiência 
possível. A música da qual falaremos pode abrir espaço para um outro 



tempo, o seu tempo subjetivo, o seu “tempo próprio” 1, pode ser capaz 
de abrir um caminho novo pela escuta. Para mim, o tempo se faz musical 
quando dialoga com tudo o que existiu no passado, existe no presente e 
existirá no futuro. 

Antes de embarcarmos no som das palavras, preciso falar do silêncio. 
Ele é meu ponto de partida e recomendo o mesmo para você ao ler/ouvir 
as histórias e as composições. Para mim, ler/ouvir o som das palavras e 
escutar músicas foi um aprendizado e tanto, uma fantástica experiência 
de abertura para conhecer diferentes culturas do mundo. Agora somos 
eu, você e o mundo, num movimento que parte do pequeno para 
o grande, no sobe e desce do balanço de uma onda que agora nos 
aproxima.

1 Amnéris Maroni, no livro Fotografando o Invisível, nomeia a qualidade do tempo que revela 
beleza, alegria e um sentido maior porque é abertura onde brotam novas possibilidades 
existenciais, onde brota o ser. 
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NO PRINCÍPIO DE TUDO, antes dos clarões 
da aurora, quando o tempo ainda percorria espirais, 
Brahmam reinava absoluto. Do mais profundo de si, 
brotou o desejo de ser mais do que um. Ele desejou 
ser muitos e, no mesmo instante, uma vibração 
movimentou aquele desejar, criando todas as partículas 
de vida através da sílaba sagrada do Aum. Por ser 
assim, o universo, as galáxias, os planetas, os minerais, 
a flora, a fauna e o homem, enfim, tudo o que existe, 
é o resultado das vibrações do Aum. Essa informação 
sonora é a fonte, o DNA de tudo, desde a gestação do 
mundo.



E foi assim que a fonte criadora irrompeu como som. A vibração diferenciou 
o que no princípio era somente um. Incompreensíveis na sua forma 
transcendente, os deuses foram revelados pela vibração, tornando-se 
Brahma, o criador; Vishnu, o mantenedor e Shiva, o destruidor. A trindade 
divina do hinduísmo é a multiplicação, resultado do Aum.     

Contam os Vedas, os mais antigos textos escritos em língua indo-europeia, 
que essa sílaba contém o corpo sonoro do absoluto, a somatória total do 
que é.  O Aum apareceu há mais de oito mil anos e todo o universo é pura 
consequência. Na antiga Índia, para trilhar o caminho da compreensão, 
era obrigatório praticar o mantra. 

Filha da onda sonora, toda a existência se expande e se contrai em 
movimentos para cima e para baixo, de som e silêncio, como uma 
dança cósmica invisível. Shiva, o deus destruidor, é algumas vezes 
representado executando essa dança cósmica, com seus quatro braços. 
Destrói a forma para que a vida possa sempre renascer do desejo 
criativo de Brahma. O deus Vishnu, que pode ser visto sentado no trono 
de cobras, é o símbolo da consciência absoluta. Ele é o guardião do 
presente e mantém o movimento de tudo o que existe. Esse deus pode 
ser retratado dormindo no leito do sagrado rio Ganges, embalado no 
ritmo das águas, sonhando com você. Nos textos sagrados, os sonhos 
de Vishnu somos nós. 

Segundo os escritos védicos, todas as formas de vida foram conectadas ao 
primeiro pulso, ou impulso, dado pelo criador Brahmam através do Aum.

A composição AUM é o nascimento do universo na forma da trindade 
divina dos deuses Brahma, Vishnu e Shiva. Represento o som de um 
parto cósmico onde as forças vitais são as frequências se misturando 
até encontrar o harmônico total do Aum. Nessa música, toquei, 
sentada no chão, as cordas do piano de armário da minha casa 
percutindo-as com crótalos e baquetas de metal. É a única música 
feita fora do estúdio e gravada com um celular posicionado dentro 
do piano. Trabalhei o som como textura para provocar um estado 
de estranhamento, já que o Aum é uma experiência complexa, uma 
vibração que abarca tudo. No 1:26 min entram notas definidas que 
sugerem uma acomodação temporária na luta pelo nascer.
No 2:26 min, o embate volta aos poucos e cresce até o fechamento da 
composição com o ressoar do grande harmônico de três batidas graves. 
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TANSEN, também conhecido como o “conquistador 
do som”, trabalhou para o lendário imperador Akbar 
(1566-1607). O período de ouro desse governo foi 
marcado pelo renascimento cultural na Índia e pela 
construção de uma das sete maravilhas do mundo, o Taj 
Mahal, a pedido do neto do imperador, o príncipe Shah 
Jahan. Essa história começou banhada pela lua cheia.



Havia um parque em Agra que recebia visitas frequentes de 
arruaceiros. Tansen foi contratado para fazer a vigília noturna do 
parque e, ao perceber a entrada de um grupo suspeito, imitou o 
rugido de um tigre com tal perfeição que o grupo desapareceu, 
amedrontado pelo ruído.

 Porém, os suspeitos eram alunos do grande mestre Haridas. Quando o 
mestre soube do acontecido na noite anterior, convidou Tansen para ser 
seu aluno e aprender a arte do canto.

Na Índia, os cantores são lendários por seu poder hipnótico. O imperador 
Akbar tinha muitos músicos a seu serviço, mas seu favorito era Tansen, 
por realizar milagres quando cantava. Na música tradicional indiana, 
as melodias são chamadas de ragas e são construídas com propósitos 
específicos.  Sua música desabrochava flores, escurecia o céu num dia 
de muito sol e suas performances eram verdadeiros encontros com a 
deusa Sarasvati.

Como era previsível, os colegas tornaram-se invejosos da preferência do 
imperador por Tansen e, num belo dia, persuadiram Akbar a fazer um 
pedido desafiador ao seu cantor predileto.

Dito e feito: o imperador encomendou um concerto especial para ouvir 
o temido raga Dipak, o raga do fogo, considerado perigoso por provocar 
fortes ondas de calor e até acender velas, colocando em risco a vida 
dos espectadores. Tansen percebeu que o imperador estava irredutível 
quanto à sua performance e então decidiu chamar sua filha Sarasvati 
(que tinha o mesmo nome da deusa) e a amiga Rupvati e ensinar a elas 
o raga Megh, raga da chuva. No dia da apresentação, por precaução 
com a segurança de todos, as deixou a postos, prontas para cantar a base 
melódica das monções.

Já nas primeiras notas do concerto, a onda de calor tornava-se quase 
insuportável e a temperatura aumentava a cada frase do raga Dipak. 
O olhar de Tansen se dirigiu às duas moças e elas começaram a entoar 
o raga Megh. Imediatamente o céu escureceu e caiu uma forte chuva 
que refrescou todo o ambiente. O perigo de incêndio foi eliminado e o 
músico terminou o concerto de forma brilhante.



Passados alguns dias, Akbar pediu aos serviçais a presença de Tansen. 
O imperador estava curioso sobre o passado e os estudos daquele grande 
músico: 

— Quem foi seu guru, Tansen?

— Alguém de grande renome a quem chamam de “A Música em Si”.

O imperador pediu para conhecê-lo, mas Tansen disse que seria impossível 
a presença do mestre nos palácios do imperador. O cantor sugeriu 
viajarem até as altas montanhas do Himalaia onde o encontrariam numa 
caverna, vivendo num templo musical em sintonia com o infinito.

Os dois partiram numa longa jornada. Quando estavam próximos à 
caverna, o guru começou a cantar, tamanha a felicidade ao ver os dois 
caminhando em sua direção. Da sua voz saiu uma vibração de extrema 
beleza e doçura que cobriu a escuridão das paredes. Era uma presença 
inexplicável que preenchia todo o ambiente, mas não ocupava espaço. 
Akbar e Tansen mergulharam em estado de samadhi, a concentração 
profunda, sentindo paz e tranquilidade e assim permaneceram por 
muitas horas. Passado algum tempo, quando abriram os olhos, não viram 
ninguém além deles mesmos. O mestre havia deixado a caverna. 

É verdade que, na Índia, muitos mestres passam a vida dedicados ao 
silêncio e vivem isolados. Tansen sabia que Haridas nunca mais retornaria 
para aquele lugar, uma vez que fora encontrado o seu local de meditação 
secreto. Tansen disse ao imperador Akbar que poderiam então retornar 
para casa e, assim, voltaram para Agra sem trocar uma palavra, vivendo 
cada minuto do agora. O deus Vishnu fazia-se presente no ritmo da 
respiração e dos passos dos dois.

De volta ao palácio, o soberano perguntou ao favorito sobre as melodias 
do raga que haviam escutado no alto do Himalaia e pediu para que o 
Tansen cantasse novamente. Ele reproduziu exatamente as mesmas 
notas, mas Akbar não entrou em transe como havia acontecido na 
presença do mestre. O imperador estranhou a sensação muito diferente 
e ficou pensativo. Passado algum tempo disse:

— São as mesmas melodias, ouço exatamente as mesmas notas, mas o 
efeito em meu corpo e em meu espírito é outro, muito distante do que 



experimentamos com a voz de Haridas. Não sinto a vida passando como 
um rio em mim como ocorreu no alto da montanha. Me sinto ignorante, 
mas tenho certeza de que você tem uma resposta.

— Grande Akbar, o que vou dizer é a mais pura realidade e muito simples 
de ser compreendido. Eu canto diante do meu imperador, mas meu 
mestre cantou diante dos Deuses!

A composição TANSEN foi feita para os sons e cores que acabavam 
de entrar na vida do jovem e futuro cantor indiano. Imaginei a 
apresentação de dois músicos da corte incumbidos de tocar, num 
fim de tarde, para o imperador Akbar. O acorde inicial e o final são 
uma referência aos harmônicos da cítara. A rítmica inicial dessa 
composição não tem a regularidade a que estamos acostumados 
com os ritmos brasileiros. Os compassos têm subdivisões diferentes e 
você pode perceber essas mudanças ao bater os pés e contar quantas 
batidas cabem dentro de cada parte da música.
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SE O AUM ESTÁ PRESENTE em toda 
manifestação, será possível o ritmo das órbitas dos 
planetas atuarem nas ondas cerebrais, na multiplicação 
das células do nosso corpo, na respiração e no ciclo 
das reencarnações? Para responder a essa pergunta 
são necessárias algumas informações sobre a língua e 
a cultura indiana, algumas referências que explicam 
as conexões entre o macro e o microcosmos na visão 
bramânica. O bramanismo, ordem religiosa muito 
antiga, registrou os ensinamentos numa língua escrita 
e usada só por sacerdotes que traduziram uma visão 
de mundo espiritualista. Essas palavras escritas há 
tanto tempo trazem consigo a cultura tradicional do 
hinduísmo que chegou até nós por este caminho. 
Existem outros caminhos de interpretação mas vamos 
seguir pela estrada da religião.  



Sarasvati, deusa do conhecimento e da música, governa a ciência, a 
filosofia e a religião, tornando esses assuntos inseparáveis, ou seja, uma 
escola não pode existir sem a outra. Sim, na Índia, o músico tradicional é 
um cientista, um filósofo e acima de tudo um ser religioso!

O sânscrito, uma língua que revela mais de um significado para a 
mesma palavra, aprofunda e integra áreas de conhecimento como 
a música, a yoga e o hinduísmo. Por exemplo, a palavra “som” em 
sânscrito é a palavra “nada”. Ela significa tanto a ressonância produzida 
nos corpos físicos, como também a ressonância produzida no corpo 
astral. 

Através das polaridades da energia feminina (na) e do fogo de Shiva 
(da) estão representadas a criação e a destruição, o movimento 
característico de sobe e desce, o nascer e morrer, a impermanência da 
vida no som da palavra mantra do 

aaaaaaaaauuuuuuummmmmmmmmmmm
Experimente fazer esse som que começa com a boca aberta e termina 
com a boca totalmente fechada produzindo um som nasal. 

Um outro exemplo está na palavra nadi que significa a corrente 
invisível de conexão das energias do corpo físico com o corpo cósmico, 
o universo passando pelo corpo humano. Nomeia os fluxos de energias 
etéreas, invisíveis, mas essa mesma palavra, nadi, é o nome dado 
ao rio ou à correnteza. Na Índia, a troca de energia vital, na forma 
de vibração entre o homem e o universo, é uma realidade. Use sua 
imaginação para visualizar o corpo cósmico — estrelas e planetas 
— fluindo para os seres humanos e entrando no corpo através dos 
chakras, os centros de recepção e fruição energética. Os chakras são 
as portas de entrada no nadi.  

É difícil descrever com palavras, mas é possível fazer uma experiência 
com o som universal. Visualize as ondas sonoras do Aum percorrendo os 
espaços, como os rios fluindo para o oceano que é você. Na sua forma 
invisível, o Aum atravessa o cosmos e chega até nós misturando-se com 
os quatro elementos: o fogo, a terra, a água e o ar.  



Vamos continuar investigando o sentido das palavras para apreciarmos 
melhor a música indiana. Lendo da direita para esquerda, o nome das 
bases melódicas, os ragas, transformam-se em sagar, seu anagrama ou 
palavra ao contrário. Sagar é o nome sânscrito dado para o oceano, o 
lugar onde desembocam todos os rios e todas as energias que percorrem 
o nosso planeta Terra. 

De forma semelhante ao caminho das águas em direção ao mar, as 
melodias são captadas do cosmos pela intuição do músico, conectando 
o universo e os humanos. Lá na Índia, ou aqui mesmo, toda vez que um 
raga é tocado ou cantado, é desejável abrirmos os chakras para sentir, 
como vibrações, a conexão entre o céu e a terra. 

  N A D A  

  N A D I  

  R A G A S  

  S A G A R  

Mais uma informação importante: todo raga, ao ser intuído pelo 
músico, nasce com um sentimento e com uma cor.  Todo o ambiente 
contribui para as características do som, até a estação do ano e a hora 
do dia.  Um raga é a conexão entre um sentimento, uma cor e uma 
melodia. 

A palavra para designar cor em sânscrito é ranja, que tem a mesma 
origem semântica da palavra raga, significando que as bases melódicas 
existem para colorir o espírito. As melodias materializam as sublimes 
vibrações de cor e som captadas do plano astral, celestial e cósmico 
pelos músicos, pessoas treinadas para alinhar seus chakras cardíacos 
com essas frequências e afinar o instrumento ou a voz sintonizando as 
ondas produzidas no universo.



A música clássica indiana pratica a conexão entre diferentes planos da 
existência. Quem estuda música tem uma necessidade muito grande de 
aprofundar-se em diferentes assuntos e adquire um treinamento físico, 
mental e espiritual rigoroso para desempenhar bem sua tarefa. 

Não por acaso, os deuses mais importantes do panteão hindu são músicos: 
a deusa Sarasvati e o deus Shiva dedilham as sete cordas do universo em 
sua rudra vina, um instrumento confeccionado com sete cordas esticadas 
num bambu adaptado a duas cabaças. Também o deus Krishna, uma 
das reencarnações de Vishnu, é um flautista e representa os atributos da 
compaixão e do amor.  

Devido ao alto nível de vibração que o som produz, a música pode 
provocar doenças se entoada de forma errada ou sem a devida 
compreensão do seu propósito espiritual. A criança que deseja se iniciar 
na arte do som precisa ser aceita por um mestre para receber oralmente 
as preciosas bases melódicas e rítmicas, os ragas e as talas. Passados 
muitos anos, o estudante faz a iniciação chamada gandá, finalizando a 
fase de estudos. O gandá é um fio colocado no pulso direito do iniciado 
e representa a união do músico com uma egrégora espiritual de músicos 
celestiais. Depois de iniciado, ele passa a pertencer a uma escola-
linhagem, também chamada de gharana. A religião bramânica não é 
uma ordem natural do mundo. Ela propõe uma ordem social, uma forma 
de organizar a hierarquia dos humanos e dos músicos particularmente.

Para nós, ocidentais, a música clássica da Índia tornou-se popularmente 
conhecida nos anos 60 através do músico Ravi Shankar, mestre de cítara, 
que participou do festival de Woodstock, em 1969, e foi guru de George 
Harrison, dos Beatles e de muitos outros artistas. Sua gharana, a linhagem 
espiritual à qual pertence, é chamada de Binkar. Essa linhagem começou 
no século XVI com a filha de Tansen, o cantor cuja história ilustra a relação 
entre o espírito e o som, dois assuntos inseparáveis.





GRÉCIA



0RFEU

ORFEU, AINDA CRIANÇA, ganhou sua lira, um 
instrumento de cordas para dedilhar, do deus Apolo 
quando esse deus olímpico se refugiou na Terra. Filho 
de Calíope e educado pelas musas, ele ficou versado 
no instrumento e passou a compor suas próprias 
melodias. Sua música era linda e até os pássaros 
silenciavam para ouvi-lo tocar.



Já adulto, apaixonou-se por uma moça chamada Eurídice. Estavam 
profundamente comprometidos no amor quando, numa manhã 
ensolarada, Eurídice saiu para passear na floresta, foi picada por uma 
cobra venenosa e morreu. Ao receber a triste notícia, Orfeu decidiu que 
iria descer ao reino dos mortos para trazer sua esposa de volta.

Ninguém com vida jamais descera ao reino dos mortos, mas ele iniciou 
a jornada determinado a negociar com o próprio deus dos Infernos. 
O primeiro obstáculo era atravessar o rio Estige, banhado pelas águas 
venenosas da tristeza e da aflição e, para isso, precisaria pedir ajuda a 
Caronte, o barqueiro do subterrâneo. O transporte em sua barca só era 
permitido para as sombras dos sepultados que tivessem pagado uma 
passagem. Nenhum mortal vivo poderia entrar na fúnebre e estreita 
barca, salvo se carregasse consigo um ramo de ouro consagrado. Orfeu, 
porém, só carregava sua lira e ouviu de Caronte:

¬— Volte! Nenhum ser humano vivo pode passar daqui.

Orfeu imediatamente começou a dedilhar as cordas da lira e a beleza 
de sua música fez Caronte chorar. Compreendendo a tristeza daquele 
homem perdido, ofereceu a travessia do rio em sua barca.   

Do outro lado da margem, ele deparou-se com Cérbero, o cão de três 
cabeças, amarrado com laços de serpentes e próximo à porta do palácio 
de Hades. Seus dentes afiados penetravam até a medula e injetavam um 
veneno mortal em quem se aproximasse sem autorização. Novamente 
as cordas da lira vibraram uma melodia de acalanto e o terrível monstro 
adormeceu, liberando a passagem para a porta do Inferno. 

Orfeu procurou pelo soberano e avistou o temível Hades. Ele estava 
sentado no trono de ébano, segurando as chaves que trancam as portas 
irremediavelmente fechadas de vidas que passaram para a “Grande 
Região Inferior”.

Agora ele estava diante do deus e de sua esposa, Perséfone:

—Eu te imploro, oh Hades, deus do submundo! Permita voltarmos juntos 
para a superfície, eu e minha esposa, Eurídice! Nosso amor alimenta 
minha música e eu não posso viver e nem tocar na ausência da minha 
amada e na dor que me consome.



Enquanto contava sua história, Orfeu tocou a lira. 

Perséfone, profundamente comovida, interferiu em defesa do músico. 
Argumentou que ela também podia sair e visitar sua mãe uma vez por 
ano, desde que fora raptada por Hades, para garantir seis meses de 
estações férteis. Ter sido levada para o Inferno deixou sua mãe, Deméter, 
a deusa da agricultura, furiosa, mas essa é uma outra história.

A esposa convenceu o deus dos Infernos a permitir que os dois amantes 
voltassem juntos para a superfície. Hades consentiu. Porém impôs a 
condição de que o olhar do casal não se cruzasse enquanto os dois 
estivessem nos reinos subterrâneos. Teriam que percorrer a longa jornada 
de volta sem trocar olhares, nem uma única vez, caso contrário a amada 
retornaria ao Inferno para sempre. Enquanto Orfeu aceitava a condição 
imposta, Eurídice apresentou-se e juntos, mas sem se olhar, iniciaram o 
caminho de volta.

Enfrentaram Cérbero e Caronte com o som da lira, como no caminho da 
ida, e não se olharam de forma alguma. Os dois estavam próximos da 
saída, já finalizando a íngreme montanha de acesso à superfície quando 
Orfeu virou-se para ter a certeza da presença de Eurídice. Sem se dar 
conta de que seu calcanhar esquerdo ainda pisava o último degrau das 
escadarias, seus olhos se encontraram. Quanto desatino! Ao olhar para 
a amada, ele mesmo foi a única testemunha de sua derradeira imagem, 
imediatamente tragada para os Infernos e desaparecida para sempre. 
Orfeu ficou só, na companhia da mais profunda tristeza.

 

A composição ORFEU é a música tocada para Hades e Perséfone no 
Inferno. A música é bem lenta e melancólica, com respirações de 
silêncios que deixam a melodia suspensa no ar. O tempo foi sentido 
de forma muito pessoal, mesmo com os compassos regulares. Na 
parte B, que começa em 0:55 min, a harmonia faz uma sequência de 
acordes maiores que trazem outra sensação para contrapor a parte A 
e o improviso que vem logo depois.  A curva longa e lírica da melodia 
foi uma forma para conquistar o deus do Inferno a fim de que o casal 
pudesse deixar o submundo e voltar à superfície da Terra.



O ENCONTRO DE ORFEU E EURÍDICE é uma 
história de amor, mas também uma narrativa sobre o 
encanto que a música produz. O som da lira de Orfeu 
serviu como chave para abrir passagem e atravessar 
dimensões do tempo e do espaço que não podem 
estabelecer ligação: a vida e a morte. O mito conta 
que somente um músico e seu instrumento, através 
do encantamento e da transformação, pôde entrar no 
impenetrável reino dos mortos. É inevitável pensarmos 
no poder do som, já que o deus Hades é o proprietário 
das chaves da “Grande Região Inferior” e a música 
consegue permissão para entrar porque abre outra 
qualidade de tempo. 

CHAVE PARA ABRIR PASSAGENS



O mito de Orfeu inspirou muitos compositores que o interpretaram 
no repertório sinfônico ocidental. Na Antiguidade, o mito também 
inspirou os membros da confraria de mistérios órficos, os pitagóricos, 
a inaugurarem os estudos científicos do som.

Filósofo do cosmos e um dos primeiros teóricos do Ocidente, Pitágoras 
fundou uma religião conhecida como Mestres da Verdade, por volta 
de 532 antes de Cristo. Esses homens tocavam lira, assim como 
Orfeu, e realizavam rituais de purificação para livrar a alma da “roda 
dos nascimentos”, praticando o jejum e o celibato. Eles buscavam 
conhecimento, acreditavam na verdade como inspiração e revelação 
divinas e passavam os dias pensando sobre as leis que regem a physis, 
que é tudo o que existe. Meditavam concentrados nas vibrações das 
cordas do instrumento e, por isso, ficaram conhecidos como a confraria 
dos órficos. 

A vida de Pitágoras é cheia de mistérios, mas uma história muito 
curiosa se passou entre esse filósofo, matemático, músico e religioso 
da Grécia e um xamã enigmático da Ásia central chamado Abaris 
Skywalker.



PITÁGORAS E SKYWALKER

NO MUNDO ANTIGO, o Ocidente e o Oriente 
trocaram muitas informações e conhecimento de 
formas pouco convencionais. Era um dia qualquer 
de vento quando um xamã andarilho foi enviado em 
missão diplomática para visitar terras gregas. Ele vinha 
da região de Hyperborea, localizada nos jardins de 
Apolo, lugar mítico em algum ponto na Ásia central.



Nas sociedades antigas, essas viagens aconteciam periodicamente. 
Líderes, imperadores e reis procuravam por territórios distantes com 
o propósito de trocar informações, ampliar conhecimentos, curar 
doentes e, certamente, aproveitar para expandir o poder político. Abaris 
Skywalker, o xamã andarilho, iniciou a jornada saindo do Oriente Médio 
e percorreu longas distâncias a pé empunhando uma flecha misteriosa, 
sua única companheira. 

Durante o percurso, ganhou fama por eliminar doenças e epidemias, 
por controlar os espíritos escondidos no vento e afastar o mau tempo, 
mas, principalmente, por ter caminhado distâncias sobre-humanas em 
estados alterados de consciência. Alguns testemunhos descreveram o 
estrangeiro, que usava roupas simples, como uma bizarra imagem de 
um homem a serviço de um deus. Era assim que ele passava os dias, 
em transe, sem nenhuma expressão ou movimento externo, segurando 
o deus dentro de si enquanto o corpo era guiado pela flecha. Ninguém 
o viu se alimentar ou dormir, mas alguns relataram tê-lo visto conversar 
com o objeto dourado como se falasse com alguém. Ele guiava a flecha 
ou a flecha o guiava?

Na antiga tradição asiática, a flecha dourada tinha poderes mágicos. 
Quando arremessada da maneira correta, produzia ruídos, causava 
medo, ansiedade, curiosidade e outras sensações que fragilizavam 
os adversários. Nos escritos sobre a lendária região de Hyberborea, há 
relatos de homens que, enganados pelo som, teriam saído de seus 
esconderijos para caçar quando, na verdade, era a flecha vibrando, 
emitindo sons de animais.  

Por fazer contato com vários mundos, a visão do xamã, ao atravessar 
a realidade das aparências e adentrar a realidade do espírito, é como 
um certeiro arremesso no alvo. O começo e o fim de um lançamento se 
encontram fora do tempo cronológico. Atirador e alvo tornam-se um 
quando a flecha é endereçada ao coração e penetra todo o ser, no ponto 
mágico onde tudo é possível.

Por saber desse segredo, e depois de muitas andanças, Skywalker 
encontra Pitágoras e reconhece nele a reencarnação do deus Apolo, 
um deus originalmente asiático, mas historicamente reivindicado 
pelos gregos. Identificou no filósofo os atributos do Deus-Sol que, para 



aquele povo de Hyberborea, era um deus do êxtase e do transe e não do 
conhecimento e das artes, conforme era reverenciado na Grécia. Com 
toda a distância entre os dois, o destino os aproximou e, contrariando 
a tradição grega, Pitágoras se identificou com a descrição do deus 
estrangeiro. Escolheu alguns objetos que pertenciam à linhagem de 
reencarnação de Apolo, o vindo de Hyberborea, e demonstrou algumas 
atribuições e poderes desse deus asiático. Depois do reconhecimento, 
da aceitação e de longas conversas, Abaris Skywalker entregou para 
Pitágoras sua flecha de ouro como símbolo de gratidão, de confiança 
mútua e entendimento secreto entre as duas culturas. 

A entrega da flecha simbolizou o compartilhar dos conhecimentos 
ocultos vindos do Oriente. Inaugurando um mapa de afinidades, Grécia 
e Ásia Central, nas figuras de Pitágoras e Skywalker, tornaram-se mundos 
próximos e cúmplices no propósito de compreender as múltiplas 
dimensões da realidade. Traduzir os planos do mundo físico, do intelecto 
e espiritual para uma linguagem prática e compreensível foi o trabalho 
de uma vida para o nosso filósofo do cosmos.

A composição PITÁGORAS E SKYWALKER é o encontro de dois 
estranhos que se reconhecem. Os acordes iniciais foram montados, 
num ritmo vigoroso, com intervalos de quartas e quintas para usar 
a matemática dos primeiros intervalos da série harmônica. No 0:39 
min, a proposta harmônica muda e a melodia flui, tornando-se mais 
lírica e menos rítmica. Desejei expressar momentos diferentes da 
conversa, embates e confluências na troca de pensamentos entre 
os dois. O ostinatto, repetição rítmica da mão esquerda no 1:13 min, 
representa as longas caminhadas pelo território grego.



ALGUM TEMPO DEPOIS das ideias de Pitágoras 
se espalharem no Ocidente, a concepção de equilíbrio 
entre o micro e o macrocosmo foi brilhantemente 
ilustrada por outro filósofo da Antiguidade.

MÚSICA DAS ESFERAS



No Livro X de A República, Platão transcreve um diálogo entre Sócrates 
e Glauco sobre a imortalidade da alma que revela sua natureza divina 
e eterna. Sócrates conclui que a justiça é o bem supremo e, mesmo 
depois da morte, os homens são recompensados por essa virtude. Para 
exemplificar o que acontece aos justos e injustos no julgamento final, 
ele conta para Glauco a história do valoroso Er, o armênio. 

Er foi retirado do campo de batalha e considerado morto por doze dias. 
Porém, chegado o dia do enterro, ele ressuscitou e contou aos presentes 
sobre a jornada que sua alma percorreu no além.

 Disse a todos que assistiu, na planície onde estava, ao reencontro de 
muitas almas que transitavam entre o céu e o inferno. Escutou o lamento 
pelos castigos e sofrimentos daqueles que estiveram no inferno e o júbilo 
pelas alegrias e bem-aventuranças daqueles que estiveram no céu. 

Depois de sete dias na planície, todos saíram em marcha na direção 
de um arco-íris que abraçava o céu e a terra. No oitavo dia, tiveram a 
visão do funcionamento da ordem do cosmos chamado de a Música 
das Esferas. 

O arco-íris era o zodíaco, o maior dos círculos, abraçando os planetas que 
estavam pendidos num fuso. Eram oito círculos estelares (o zodíaco com 
os sete planetas) perfeitamente encaixados e girando em velocidades 
diferentes. 

Todo o mecanismo apoiava-se nos joelhos da deusa Necessidade, a senhora 
do destino. Cada círculo era regido por uma sereia que emitia uma única 
nota em primorosa harmonia com as notas das demais.

 As oito notas combinavam com o ritmo das órbitas dos círculos. Ouvia-
se, no conjunto do sistema, um acorde de grande beleza ordenado 
ritmicamente. 

Sentadas ao redor do fuso, estavam as filhas da Necessidade, as parcas 
do destino, aquelas que tecem os três fios da grande jornada e conduzem 
cada ser pela estrada da vida.  Elas acompanhavam o som das sereias e 
emitiam melodias articuladas com as oito notas enquanto giravam os 
círculos dos planetas. 



Cloto cantava o tempo presente.

Átropo cantava o tempo futuro. 

Láquesis cantava o tempo passado.

A parca do presente girava com a mão direita.

A parca do futuro girava com a mão esquerda.

A parca do passado girava com as duas mãos. 

Láquesis, a voz do passado e serva da justiça, presidia o julgamento 
das almas que renasceriam num outro modelo de vida conforme a 
reverência ou o desprezo que acumularam na existência anterior. 
Era evidente que o passado, ao girar os planetas com as duas mãos, 
soava mais alto. A serva da justiça regia a orquestra de um cosmos/vida 
interligado, fazendo o julgamento necessário dos erros cometidos em 
vida e direcionava cada alma para a próxima encarnação.

Er e os que estavam com ele testemunharam o sistema cósmico em 
funcionamento, a mais perfeita ordem celestial equilibrada por uma 
necessária harmonia providenciada pela Música das Esferas.



ER,  SÓCRATES, PLATÃO E PITÁGORAS 
viveram em um tempo em que a ciência e a arte 
ainda não estavam separadas. Na Música das Esferas, 
cada som é uma voz que, com as demais, produz uma 
polifonia e está associada a um ritmo. Trata-se de um 
sistema no qual alturas e durações interagem. Cada 
elemento da música parte, ora do giro dos planetas, ora 
das sereias, ora das melodias das parcas, modelando 
o conjunto. Em uma obra sinfônica, as partes também 
se articulam assim. Os timbres, as alturas, as durações, 
intensidades e articulações das notas têm um lugar 
predeterminado pelo projeto do compositor. Nessa 
música cósmica, existe harmonia entre os planetas, 
as sereias e as parcas onde o conjunto soa como uma 
experiente orquestra tocando um repertório tradicional. 
Tudo perfeitamente organizado.

MATEMÁTICA DO COSMOS 



O pensamento teórico da música ocidental tem suas raízes na 
matemática pitagórica. Pitágoras traduziu a natureza dos números 
na Música das Esferas estudando as cordas da lira. Na história 
seguinte, o armênio experimentou a morte, atravessou mundos e 
testemunhou o poder da música, assim como Orfeu. Er descreveu 
para os vivos a ideia pitagórica do perfeito funcionamento da cidade 
espelhados na harmonia da Música das Esferas. Platão ilustrou, com a 
história de Er, o equilíbrio do microcosmo como espelho do equilíbrio 
do macrocosmo, uma imagem ideal de justiça e ordem – portanto, 
uma imagem verdadeira.

Sabemos pouco sobre a vida de Pitágoras, mas é certo que ele contribuiu 
muito para o estudo da acústica, a física do som, e criou as bases do 
Quadrivium, as quatro ciências cosmológicas baseadas na matemática. 
Essas ciências são uma soma, uma totalidade resultante de quatro áreas 
do conhecimento, quatro assuntos articulados entre si que podem se 
comunicar através dos números. Vamos entrar na matemática de um 
jeito diferente, mas o que aprendemos na escola será fundamental:

ARITMÉTICA - NÚMEROS PUROS

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

Os números revelam um sistema de proporções que permite ao 
pensamento transitar de um conhecimento para o outro, de uma área 
para outra, de um plano para outro da realidade.  É a porta de entrada 
para o cálculo do espaço e do tempo através das operações de somar, 
subtrair, dividir e multiplicar.

As leis matemáticas conectam os quatro assuntos do Quadrivium.

GEOMETRIA -  NÚMEROS NO ESPAÇO

         •

      •    •

   •    •    •

•    •    •    •



Para os pitagóricos, o número dez tinha uma forma no espaço 
bidimensional e foi representado pelo triângulo de base 4 que pode ser 
desenhado pela imagem geométrica acima, a tetraktis. Esse triângulo é 
formado por dez unidades (pontos) cuja base e as laterais são o número 
quatro. Em cima dos quatro pontos da base temos três pontos, depois 
dois e um, totalizando dez pontos. A razão do nome tetraktis é o fato do 
triângulo ter lados de quatro pontos pois tetra significa quatro em grego. 
Trata-se do triângulo isósceles, com lados de mesma medida. 

MÚSICA -  NÚMEROS NO TEMPO

Nesse plano, os sons são organizados por alturas (notas mais graves e 
notas mais agudas) e durações (o tamanho das notas, curtas e longas). 
Os intervalos musicais (relação de distância entre duas notas) foram 
expressos por proporções numéricas simples. O intervalo de oitava, 
ou o dobro da frequência (440Hertz e 880Hz, no caso da nota lá) foi 
representado pela fração 2:1, o intervalo de quinta pela 3:2 (nota lá e nota 
mi acima) e de quarta como 4:3 (nota lá e nota ré acima). 

As durações das notas determinam os ritmos e são relações de metade 
ou dobro do valor temporal de um som, ou figura rítmica. Por exemplo, 
a semínima, que equivale a um tempo é o dobro da colcheia que 
equivale à metade do tempo.

Essa matemática aplicada no tempo produz melodias e harmonias. 
A totalidade de uma música só acontece conforme o tempo passa, 
diferente de uma imagem que pode ser apreendida num primeiro 
instante. Por exemplo, um piano pode ser visto em segundos, mas a 
música que ele produz só fará sentido com a passagem do tempo.

ASTROLOGIA  -  NÚMEROS NO ESPAÇO E NO TEMPO

Aqui entramos num território mais complexo, mas continuamos com 
os números, agora aplicados na mandala do mapa astral, na forma de 
conjuntos, coordenadas e ângulos. Vamos nos ater só aos conjuntos.

Os doze signos do zodíaco astrológico foram agrupados em 2, 3 
e 4 conjuntos. No primeiro grupo estão os signos separados por 
polaridades, os femininos e os masculinos. No segundo grupo estão 
os signos com a mesma qualidade de movimento: cardinal (impulso 



e ação), fixo (enraizamento e estabilidade) ou mutável (abertura e 
recepção). No terceiro grupo estão os signos de mesmo elemento: fogo, 
terra, água e ar. 

Cada signo tem uma polaridade, um movimento e um elemento e, 
portanto, torna-se único ao representar a qualidade que surge na soma 
de uma característica de cada conjunto. Áries é o primeiro signo de 
fogo, cujo princípio masculino e impulso cardinal carrega a potência 
do nascimento, da força para romper o útero cósmico e surgir como 
uma singularidade, um indivíduo autônomo. Áries é o signo que rege 
a primeira casa do zodíaco. Da mesma forma, o número 1, por sua 
qualidade simbólica, representa o indivíduo, o ponto inicial e o princípio 
de qualquer assunto porque é único, é a unidade. De acordo com os 
primeiros filósofos da antiguidade, os números traduzem a natureza 
do mundo físico. A palavra do latim, numerus, vem do grego, nomós, 
que significa lei, norma.

O interesse de Pitágoras pela harmonia partiu do entendimento de 
que a physis é regida pelas mesmas leis que existem nas cordas da 
lira. Os pitagóricos aprendiam a matemática, para eles uma linguagem 
divina, através da escuta e observação dos sons da lira. Os números eram 
a própria physis se manifestando e a physis era compreendida como 
tudo o que aparece e acontece aos seres vivos, à natureza, ao humano 
e ao divino. Ela era considerada o próprio acontecimento, o brotar na 
natureza, as vibrações, os fluxos e os ciclos. 

Eles concluíram que quanto maior o tamanho da corda, menor os 
ciclos de vibrações, ou seja, o comprimento da corda é inversamente 
proporcional à frequência do som. Para ilustrar essa relação, pense no 
contrabaixo que toca os sons graves. Ele é um instrumento muito maior 
do que o violino que toca os sons agudos e os dois são da mesma família 
das cordas. Quanto maior a corda, menor a frequência!   

Através da contemplação do espírito, da meditação, da observação, da 
escuta e do estudo, ou seja, da theoria como praticada pelos os antigos, 
a terra e o céu poderiam ser lidos e interpretados pela ciência da 
harmonia, a música.





TURQUIA



CHEGAMOS NO MEIO DO MUNDO, o território 
que dividiu as civilizações do Ocidente e do Oriente. 
Conhecer uma cidade muçulmana é uma oportunidade 
de ouvir melodias que abraçam toda a atmosfera 
com suas curvas sinuosas e a força misteriosa de uma 
reza. Por que uma cidade canta cinco vezes por dia? 
Enquanto os sons preenchem os espaços, o pensamento 
silencia ao ouvir o adhan.

ADHAN,
O CANTO REZA



No Oriente, terra da eterna aurora nascente, o adhan, canto-reza, começa 
assim que o sol aparece no horizonte, às seis horas da manhã, e se repete 
ao meio-dia, no meio da tarde, na hora do poente e à meia-noite.  No ano 
600 d.c., Maomé disse para Bital, um ex-escravo, que os fiéis deveriam ser 
chamados para a oração de maneira sofisticada. Para atender ao profeta, 
Bital começou a cantar as melodias da convocação dando início ao 
primeiro adhan da nossa Era.   

De acordo com as palavras recebidas, qualquer devoto disposto a cantar 
sobe até o topo de uma das torres finas e pontudas das mesquitas, 
os minaretes, e começa o chamado para a oração feito antes da reza. 
Esse muezir, cantando melodias próprias, passa a ouvir outras melodias 
vindas de mesquitas vizinhas e os minaretes parecem antenas emissoras 
de louvor a Allah, o Absoluto. Tente usar a imaginação e ouvir muitas 
melodias espalhadas no ar. 

Os cantos do adhan demarcam o ciclo diário da Terra girando no próprio 
eixo. A cada instante, um ponto cardeal recebe a luz do sol iniciando a 
volta na circunferência. Junto à luz do sol, o som musical do chamado é 
seguido das cinco orações diárias, o salah. Na prática da fé, se houver um 
muçulmano em cada ponto do planeta para iniciar o canto-reza, o louvor 
será eterno. A intenção do louvor é marcar os pontos no ciclo infinito do 
tempo e alimentar a Terra de som todos os dias. O adhan-canto seguido 
do salah-reza é uma corrente de vibração de amor infinito que quer 
abraçar o planeta. Na prática das cinco orações, uma grande reunião dos 
irmãos de fé espalhados pelo mundo acontece diariamente.

Para os muçulmanos, o propósito do canto-reza é manter vivas as 
palavras e o compromisso da fé em Allah.

A composição LUA DO ISLÃ é uma adaptação de uma canção de ninar 
cantada por minha avó materna. Não encontrei referências dessa 
melodia em nenhum lugar. O muezir Idris faz o adhan, o chamado 
para a oração, que repete o mesmo texto nas diferentes melodias. 
A voz do adhan foi adicionada ao arranjo muito depois da gravação 
do piano. O canto está na íntegra, sem edições ou cortes, porém o 
texto da reza foi interrompido porque o propósito foi usar a melodia 
como música e não de forma religiosa. Banhados pela mesma lua, um 
encontro musical aconteceu entre um acalanto brasileiro e o canto-reza 
muçulmano.



MAULANA RUMI, filho do mestre espiritual e 
teólogo Baha’ ud-Din Walad, havia se tornado o legítimo 
herdeiro e sucessor de seu pai. Na metade da vida, já 
era um mestre, conhecedor de filosofia, poesia clássica, 
teologia, jurisprudência e moral. Recebeu os segredos 
do conhecimento inspirado pelas dimensões mais 
profundas da via mística e alcançou o respeito e a 
admiração de centenas de discípulos.

RUMI E ADHAN,
A DANÇA DOS DERVIXES



No dia 28 de novembro de 1244, Rumi organizava uma pilha de livros 
próximo a um espelho d’água e falava com entusiasmo a seus alunos, 
quando um homem apareceu inesperadamente. Depois de escutar 
algumas palavras, perguntou ao mestre o que continham aqueles livros. 
Ao ser interrompido, Rumi respondeu com frieza:

— Aqui só há palavras, tu não sabes o que é isso!

O estranho homem apanhou alguns livros e os jogou dentro d’água.

Rumi ficou furioso com a audácia do intruso. Aquele ser acabara de 
destruir os manuscritos de seu pai com muitos ensinamentos. Agora 
os livros estavam encharcados. Não existiam cópias em nenhum outro 
lugar. Tudo estava danificado.

Com calma, o homem enfiou a mão na água e retirou todos os 
volumes intactos. Entregou- os para Rumi que, ao folhear as páginas, 
percebeu que estavam todas em branco. As palavras de Baha’ud Din 
desapareceram e todos mostram-se perplexos com o ocorrido!

— O que é isso? Perguntou o mestre.

— Isso é o que se chama êxtase ou estado espiritual. Tu não sabes o 
que é isso! Agora poderás escrever tuas próprias palavras nas páginas 
vazias.

Com estas palavras o estrangeiro retirou-se. Rumi saiu desesperado 
em busca do estranho homem, abandonando seus discípulos sem dar 
explicações. Reconheceu que havia testemunhado a fé de um buscador 
da Verdade Suprema e desejou profundamente abandonar todo o 
saber supérfluo e submeter-se a um mestre à altura de sua exigência.

O encontro de Maulana Rumi com o Shams de Tabriz fundiu dois 
homens espiritualmente realizados. Eles permaneceram quarenta dias 
em comunhão e isolamento, dia e noite ocupados nessa união mística. 
Não saíram uma única vez e ninguém ousou interrompê-los. Esse 
período passou para história como “o encontro de dois oceanos”. 

Rumi deixou seus discípulos sem aulas e sem conversas. Dedicou-se 
exclusivamente à troca e comunhão com seu novo amado, o “sol”, 



em árabe shams, vindo de Tabriz. Shams era um espírito livre, 
descendente da tribo síria dos Hashishins, cujas práticas rituais 
admitiam estados alterados de consciência e êxtase místico através 
da dança. Maulana Rumi cultivava as letras clássicas, tinha uma 
personalidade serena e seguia os passos de seu pai. Enquanto 
estiveram juntos, os dois homens eram ora mestre ora discípulo e 
assim se tratavam mutuamente. Reconheceram o encontro de duas 
almas prontas para a Verdade.

Acontece que alguns alunos de Rumi estavam profundamente 
enciumados com o relacionamento dos dois. Sentiam fome e sede dos 
pensamentos do mestre. Desde a chegada de Shams, foram privados 
da convivência e exclusividade dos ensinamentos místicos de que 
sempre usufruíram. Não admitiam que o mestre abandonasse sua 
posição de guia para comportar-se como um aprendiz. Na visão dos 
discípulos, Maulana Rumi tornou-se desrespeitoso com a ortodoxia 
religiosa, passando a ouvir música e a dançar, logo ele que sempre 
considerou a música uma atividade pecaminosa. A mudança de 
caráter do mestre foi atribuída ao aparecimento do estrangeiro e à sua 
má influência. Os discípulos conspiraram e planejaram dar um fim em 
Shams de Tabriz. 

Na madrugada do dia 5 de dezembro de 1248, Rumi e Shams 
conversavam a sós quando foi solicitada a presença do estrangeiro nos 
fundos da casa. Shams saiu para o jardim e foi apunhalado por um 
dos alunos. Seu corpo desapareceu no poço que havia na parte de trás 
do terreno. O Sol do Amor Divino deixou de brilhar. Shams de Tabriz, 
uma manifestação da luz da Verdade, apagou-se para sempre e Rumi, 
enlouquecido, passou a vagar pelas ruas de Konya. 

Um belo dia, passava na frente da oficina de um velho amigo, o ourives 
Salah Zarkub e, ao escutar as batidas do martelo, começou a girar 
entrando em transe.  

Quando Zarkub percebeu que o mestre estava girando por horas, atirou-
se aos seus pés. O amigo reconheceu a comunhão espiritual com o 
cosmos tanto nos movimentos da dança quanto nos poemas que Rumi 
recitava durante o giro. 



Vem,

Te direi em segredo

Aonde leva esta dança

Vê como as partículas do ar

E os grãos de areia do deserto

Giram desnorteados

Cada átomo,

Feliz ou miserável,

Gira apaixonado

Em torno do Sol

Perguntado sobre o significado daquela estranha dança, Rumi afirmou 
que tudo estava em movimento. Ele podia sentir a circulação do seu 
sangue, das partículas no ar, das órbitas dos planetas e dos minúsculos 
grãos de areia. Esclareceu que apenas respondia ao chamado divino. 
Em plena rua, Maulana dançou o sama, uma dança êxtase na qual a 
pessoa faz um giro em torno de si enquanto percorre um círculo maior, 
com um eixo projetado no centro. A dança é o movimento de rotação 
e translação dos planetas em torno do sol. Sama, que em árabe quer 
dizer audição, é também um dos nomes ou atributos de Allah no 
Alcorão (o livro sagrado dos muçulmanos) e significa “aquele que tudo 
ouve”. 

O amante, ardendo na separação do insubstituível amado, 
transcendeu a figura humana de Shams e dirigiu seu amor para toda 
a manifestação. Através da dança e dos poemas, Rumi respondeu ao 
chamado que soprou nos seus ouvidos. A vida lhe falava com amor.



Assim nasceu a coleção de poemas Divan de Shams de Tabriz e o sama, 
a dança dos dervixes girantes, executada por homens que pertencem a uma 
vertente mística do Islã, os Sufis. 

A composição RUMI é o instante do primeiro giro dado por Maulana 
Rumi entorpecido pelo som das batidas do ourives de Konya. O piano 
faz uma rítmica próxima da ciranda, com acentos nos primeiros 
tempos dos compassos e o tema tem um desenho harmônico-
melódico que é tocado três vezes. A flauta, com bastante ar no sopro, 
é tocada da maneira como se toca na tradição musical dos dervixes e 
o tambor (bombo leguero) entra na terceira vez que o tema recomeça 
para indicar a intensificação do giro. É um desenho dos sons no início 
do movimento corporal que responde ao desejo de conexão com o 
amor divino. 



AOS QUE ACREDITAM, Allah se manifesta 
indiretamente pelo reflexo. A crença devotada torna 
possível alcançar a verdade absoluta, mas essa 
verdade não pode ser alcançada diretamente da fonte, 
tamanha a potência insuportável emitida pelo Criador.  

LUA DO ISLÃ,
SEGREDO REVELADO



A fonte de luz e seu reflexo correspondem ao sol e à lua, os dois 
luminares que se complementam para traduzir os segredos da 
vida espiritual, símbolos da verdade e de sua face visível. O profeta 
Maomé, ao falar de Allah, traduziu a imagem do Sol-Criador como 
correspondente ao Deus-Criador. Nas suas palavras: 

— Deus se oculta com setenta mil véus de luz e escuridão: se Ele os 
levantasse, o esplendor de sua face consumiria todo aquele que o 
mirasse.

 Maomé deixou claro que ninguém pode olhar diretamente para o sol 
sem cegar. Na impossibilidade de contemplar Deus na sua realidade 
última, os fiéis tocam sua face através do seu reflexo e nos seus 
diferentes esconderijos.

Por essa razão, Maomé é chamado de a “Lua do Islã” ou aquele que 
espelha e representa o sol. A lua-Maomé é a presença refletida de Allah, 
o sol-Criador. Maomé é o brilho da verdade para ser vista a olho nu como 
reflexo da luz de Allah, pois traduziu em palavras os ensinamentos que 
dele recebeu, podendo falar em seu nome. A importância do profeta 
e desse luminar está explícita no calendário muçulmano organizado 
pelo ciclo da lua. Se você puder observar, a imagem da silhueta da lua 
crescente coroa algumas cúpulas das mesquitas, desenhando o perfil 
de muitas cidades islâmicas. 

O par sol/lua é um símbolo importante para revelar as nuances da 
poesia tradicional persa e árabe e as características de uma cultura 
repleta de entendimento sobre o movimento do céu. 

Uma história de amor espiritual entre dois homens buscadores da 
verdade se passou na cidade de Konya, no centro da Turquia, na metade 
do século XIII. Nesse encontro, o par sol/lua desdobrou-se em amante/
amado ou mestre/discípulo numa união mística e amorosa entre Jalal 
ud-Din Rumi, conhecido como Maulana, e Shams ud-Din de Tabriz.





GANA



MUITO ANTES DE AKIN NASCER, sua mãe, 
quando soube que estava grávida, retirou-se para 
a selva com outras mulheres da tribo à procura de 
uma grande árvore para juntas rezarem e meditarem. 
Encontraram um velho e majestoso baobá para abrigar 
a roda de mulheres que fez nascer a canção da criança.

AKIN,
CANÇÃO DOS HOMENS2

2 Segundo a poetisa de Gana Tolba Phanem, adaptado por Camila 
Lordy.



Deste lado da vida e depois de respirar, Akin ouviu pela primeira vez 
a canção que lhe pertencia. O menino foi crescendo com saúde até 
que chegou o dia de se juntar às outras crianças para aprender as 
histórias da tradição que compartilhavam. A vida das crianças era algo 
muito importante para essa comunidade. No dia em que os pequenos 
aprendiam suas canções, toda a gente estava lá para cantarem juntos.

Já feito homem, pronto para unir à mulher que lhe daria filhas e filhos 
e com quem aprenderia a ser esposo e pai, Akin escutou novamente 
a canção entoada por todos que compareceram no dia do seu 
casamento.

A vida seguiu como seguem as águas do riacho e, quando chegou a 
hora de desaguar no oceano, quando sua alma estava pronta para ir ao 
outro lado da vida, todos os familiares e amigos aproximaram-se. Pela 
última vez, Akin ouviu sua canção da mesma maneira como aconteceu 
no dia de seu nascimento. Embalado pelo som, fez a travessia, 
transformando-se em espírito ancião.

 Ao percorrer mentalmente os momentos mais marcantes da vida, 
ele recordou a ocasião em que foi levado para o centro do círculo 
formado por todos os membros da comunidade. Esse episódio ocorreu 
porque Akin havia roubado várias sementes reservadas para semear a 
terra. O desejo de fabricar um chocalho foi maior do que o de seguir o 
comportamento que a mãe e o pai lhe ensinaram. Ele havia cometido 
um ato que prejudicou os membros da tribo. Nesse dia, todos cantaram 
a sua canção para lembrá-lo de sua verdadeira identidade. 

Akin sentiu um orgulho maior do que o próprio peito. Ele pertencia 
a uma tradição que não acreditava no castigo como correção para as 
condutas antissociais. Cresceu sabendo que quem nasce com uma 
canção para si não tem necessidade de prejudicar ninguém. Os amigos 
conhecem e cantam sua canção se porventura você se esquecer.

 A canção da origem recorda sua beleza quando você se sentir 
feio, integra suas partes quando se sentir quebrado, recupera a sua 
inocência quando se sentir culpado e relembra seu propósito quando 
se sentir confuso.



Agora Akin era mais do que uma gota entregue ao oceano. Sem perder 
o próprio contorno, sentiu-se parte do todo. Sua tribo e ele, embalados 
na canção, tornaram-se o oceano.

A composição AKIM é a canção recebida pelas mulheres para o 
nascimento do menino de Gana. A cantora moçambicana Selma 
Uamusse, no dia da gravação, me disse que conta essa história para as 
filhas. É uma tradição que ainda hoje permanece viva. 

Os versos foram feitos a partir da forma poética japonesa dos haikais. 
A poetisa Camila Jabur fez os haikais e me deixou brincar com as 
frases para compor uma nova história. O espírito da criança foi trazido 
pelo vento, como um presente em forma de música, antes mesmo 
do nascimento físico. Na rítmica do piano há uma sobreposição que 
acontece muito na música&dança africana, um pulso em 2 e outro em 
3 tempos.



NEM LUZ, nem escuridão, nem som, nem silêncio. 
Nyambé, o deus criador do povo banto, estava cercado 
pelo nada, nada mesmo, só um vazio entediado.

NYAMBÉ
E A KALIMBA3

3 Narrativa recolhida no livro Música Africana na Sala de Aula, de 
Lilian Abreu Sodré. A história foi contada por Francis Bebey, artista 
e musicólogo camaronês e adaptada por Camila Lordy.



No começo, o tempo era parado porque não havia o sol nem as estrelas, 
e o deus criador vagava de um lado para outro totalmente desanimado. 
Caminhando para lá e para cá, deu-se conta que podia conversar consigo 
mesmo e escutar sua própria consciência. Então perguntou à sua 
imaginação o que havia para ser feito, como poderia preencher o nada e 
abandonar o desânimo.

Sentiu a resposta brotar como a primeira gota de tinta num papel vazio. 
A voz vinda de dentro disse: 

— Apanhe um fruto e uma das metades cubra com lâminas de metal. 
A kalimba! Faça a kalimba! —  Nyambé ouviu da sua imaginação. 

Então, o deus criador fez o instrumento conforme encomendado, 
seguindo as instruções da consciência e no mesmo instante tocou a 
primeira lâmina. Ele ficou maravilhado! Seu corpo foi tomado pelas ondas, 
pelo som que percorreu todo o espaço. O balanço das notas saídas da 
kalimba movimentou o nada produzindo calor e fez surgir o sol com sua 
luz quente. 

Nyambé tocou mais uma lâmina e viu brotar o céu, as estrelas, o mar 
e os rios. Encantado com o que ouvia e via, continuou a tocar e logo 
apareceu o homem, a mulher e muitas crianças que correram em todas 
as direções. O vazio ganhou forma através do som da kalimba.

Agora o mundo era habitado e Nyambé podia conversar, já não estava 
só e não reconhecia mais o desânimo. Começou a tocar o instrumento 
e falou para as árvores que viu humanos de todas as cores nascerem da 
kalimba, brancos e negros, amarelos e vermelhos. Sentiu o coração bater 
mais forte porque sabia que as crianças nasciam do amor dos bantos por 
toda a humanidade, sem distinção.

A composição NYAMBÉ é o gesto do Deus banto tocando a kalimba. 
O piano faz uma melodia muito rápida nas teclas pretas, imitando 
uma kalimba, e o tema é transposto até a harmonia estabilizar num 
acorde onde as notas “explodem” simbolizando o momento da criação 
do Deus. Cheny Wa Gune, músico moçambicano, toca uma timbila 
(kalimba) que entra na segunda parte, momento de calma do piano. 
Depois, piano e timbila voltam para continuar a criação do mundo com 
muitas notas, voltando ao mesmo tema inicial, com ritmo vigoroso.



A ÁFRICA É UM TERRITÓRIO IMENSO com 
culturas, etnias e línguas distintas. Esse continente 
abriga o povo mais alto do mundo, os Watusi e o povo 
mais baixo do mundo, os pigmeus Mbuti. Mesmo 
com tantas diferenças sociais e culturais, por qual 
razão fomos acostumados a escutar e ler “cultura e 
civilização africana” no singular e não no plural? 4

AFRICANIDADE

4 Essa questão, sobre a possível unidade cultural de um território 
tão complexo como a África, foi proposta e respondida por Kaben-
gele Munanga no livro didático Origens Africanas do Brasil Con-
temporâneo.



Temos o hábito de falar da África, no singular, porque existe um 
rosto cultural único, uma fisionomia própria presente nas estruturas 
tradicionais, nos domínios da arte, da língua, do casamento, da família, 
da política, dos sistemas de crenças e visões de mundo. Este modo de 
vida global faz parte da construção de uma cultura oral. É dessa África 
no singular que partem os conceitos de totalidade, de integração, 
de conjunto dinâmico e holístico, uma visão de mundo própria à 
africanidade. 

A africanidade é uma característica dos países que estão abaixo do 
deserto do Saara e pertencem à tradição oral. Mas há também os países 
acima do deserto do Saara, como o Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia 
e Egito que são chamados de África árabe, conhecidos pela tradição 
muçulmana da escrita e pela herança do livro. A separação do continente 
africano em dois mundos não se relaciona com as diferenças das cores 
de pele das pessoas e sim com a predominância da tradição oral ou 
da tradição escrita na organização dessas sociedades. Perceba que 
os termos África negra e África branca, muito usados para falar das 
diferenças, não ilustram as características dos dois mundos.

Na tradição oral, a expressão do som, da voz, do corpo e dos 
instrumentos são habilidades sociais e não técnicas. Aquilo que 
chamamos de música é a manifestação de uma força coletiva cujo 
propósito é a comunicação e a união das pessoas, um alimento para 
o pertencimento ao grupo. Todos e todas praticam as atividades 
musicais. A música não é feita para ser uma especialidade 
individual ou para ser apresentada em espetáculos formados por 
artistas e plateia. Os concertos, shows, recitais e performances são 
acontecimentos estrangeiros à africanidade.

Música&dança são inseparáveis e a forma de escrita que junta as 
palavras descreve bem essa ação conjunta. A prática cotidiana de 
cantar, dançar e tocar faz parte do convívio social e religioso em todas 
as comunidades. Do nascimento até a morte está presente na vida 
cotidiana. O ritmo estabelece a conexão entre o movimento corporal, 
a fala, o canto e os tambores. No canto, no toque e na dança, o tônus 
físico é construído com um refinado senso de balanço. A diversão 
ajuda a treinar a mente na arte de manter-se acima de confusões 



nos momentos de crise. Música&dança contribuem para desenvolver 
competências que serão importantes na vida comunitária, como 
liderar e seguir liderança, pensar no grupo e comportar-se visando o 
benefício de todos sempre que necessário. Aqui no Brasil, as crianças 
quando podem brincar cantando, dançando e batendo palmas, estão 
mais próximas dessa forma de aprender. 

Agora você verá que eles vão mais além do que nós quando o assunto é 
som. A vitalidade pulsa no cantor e na canção, no músico e no tambor. 
A vida se manifesta nos seres humanos, mas também nos objetos. Em 
muitas línguas e dialetos, como por exemplo na língua Ewe (Gana, Togo 
e Benin), não existe uma palavra específica para ritmo ou música. Cada 
som é nomeado de acordo com sua característica. Por exemplo, usa-
se a expressão “linguagem do tambor” quando se tratar dos ritmos que 
saem dos instrumentos de percussão. A expressão “a canção passou por 
baixo dos tambores” é usada quando um cantor atravessa o ritmo. A 
expressão “as cabaças não estão de acordo” é usada para qualquer ritmo 
atravessado. Expressões como essas mostram que o tambor, a canção e 
as cabaças têm vida e vontade próprias. 

Outra característica da africanidade é que, em muitas línguas, a 
palavra religião é desnecessária porque a espiritualidade não foi 
institucionalizada. Ela faz parte das ações mais triviais do dia a dia. 
A religião não está reservada para momentos ou locais específicos, 
tampouco existe separação entre o que é sagrado e o que é profano.  
Na africanidade, a magia e a feitiçaria servem para manipular a força 
vital disponível no universo. A palavra, o gesto e os elementos da 
natureza são utilizados para canalizar essa força vital para cura ou 
morte, conforme o uso que se fizer desses instrumentos. Aquela ou 
aquele que manipular os elementos na magia tem que cultivar uma 
consciência para o bem da comunidade, porque lida com o destino 
coletivo. Os benefícios da força vital devem ser distribuídos para 
melhorar a vida de todo mundo. 

A vida e a morte fazem parte de um tempo indeterminado. A morte não 
é uma ruptura, mas uma mudança de estado qualitativo e o espírito está 
integrado na força vital. Por isso, os funerais são festejados com dança, 
música de tambor e canto, comida e oferendas sagradas para celebrar a 



ancestralidade. A morte é protetora e conselheira dos vivos, está presente 
como um contraponto da vida e atua como outra forma de intervir e 
participar.

Somos todos afrodescendentes. Há cem mil anos, os parentes mais 
próximos do Homo Sapiens saíram do continente africano para povoar 
outras terras. Próximo às nascentes do rio Nilo, aos pés da montanha 
da Lua, no vale da Grande Fenda, onde se encontram os grandes lagos, 
viviam os primeiros homens e mulheres da nossa espécie. O berço da 
humanidade e a origem dessa história, ainda que muito distante no 
tempo, começou em terras africanas. 





BRASIL





TODAS AS NOITES, as crianças Yanomami 
escutam a floresta falar. Já era tarde quando os xapiri 
desceram ao encontro de Davi pela primeira vez, 
enquanto ele sentia o calor do fogo se espalhando na 
oca, deitado na rede da mãe. Eram muitos, bonitos e 
enfeitados, mas uma visão assustadora, pois o menino 
jamais tinha visto espíritos. A partir dessa noite, Davi 
passou a ter muitos sonhos. Conta-se, na aldeia, que as 
crianças que podem se tornar xamãs sempre sonham 
que estão a voar. Ele se via sobrevoando a floresta com 
os braços feito asas, como as araras vermelhas.

AMOA-HI, ÁRVORE DE CANTO5

5 Davi Kopenawa em A queda do Céu, adaptado por Camila Lordy.



Um pouco mais velho, Davi costumava brincar perto dos adultos 
que trabalhavam para afastar os maus espíritos. Algumas vezes, os 
adultos ofereciam soprar o pó de yãkoana em suas narinas
O menino, no silêncio do ver/fazer, aceitava por curiosidade, mas 
sentia que, aos poucos, tornava-se fantasma provocado por outros 
estados na sua consciência. Deitado na rede, ficava esperando as 
imagens magníficas dos espíritos do céu e dos rios. Sempre curioso, 
Davi cresceu e aprendeu a “pensar direito” indo buscar na tradição 
da sua tribo a razão de ser das coisas e reconhecendo que as palavras 
dos mais velhos eram verdadeiras. O jovem passou a responder ao 
chamado dos xapiri e os espíritos o visitavam com frequência, vindo 
dançar e pendurar suas redes em sua nova habitação, o seu corpo e 
sua mente. Decidiu então preparar-se para recebê-los e tornar-se sua 
morada.

Davi conheceu a beleza e a força dos xapiri porque estava 
compromissado com sua gente, com o desejo de curar os parentes 
e amigos de seres maléficos e das fumaças de epidemia, doenças e 
mazelas vindas de fora. Durante dias fez jejum, não comeu carne de 
caça, passou por provações, bebeu e cheirou yãkoana até seu corpo ficar 
imóvel, prostrado e coberto de poeira na praça central. Sua cabeça doeu, 
seus olhos morreram e finalmente ele virou “outro”. Dias se passaram e ele 
ficou irreconhecível pela magreza e sujeira, ele agora era fantasma e 
pôde ouvir com clareza as palavras dos espíritos. Davi, depois de morrer 
para esta vida comum, começou a escutar e ver um outro mundo, a abrir 
o pensamento para se tornar um xamã. Tomado de yãkoana, apreciou 
inumeráveis cantos melodiosos, apitos de silvo agudo e pode ver a dança 
de apresentação que os xapiri executavam ao entrar na casa de seus 
anfitriões. Depois do batismo, ele também se tornou morada de espírito, 
fazendo como os mais velhos ao abrirem as portas. Finalmente, ele 
podia receber os xapiri em sua própria casa.

Feito xamã, Davi contou para todos que os cantos dos espíritos soam sem 
parar, uns após os outros, sem trégua. Cada xapiri possui seu próprio 
canto e por isso as melodias são tão numerosas quanto as folhas das 
palmeiras. Soube pelos espíritos que poderia cantar sem nunca repetir 
uma melodia por causa de árvores chamadas amoa hi. 



Os xapiri disseram que, nos confins da floresta, lá onde a terra termina, 
onde estão fincados os pés do céu, existem árvores muito grandes, 
cobertas por uma penugem brilhante e de uma brancura ofuscante.  

Os espíritos aprendem com as árvores de cantos amoa hi e colhem 
melodias que guardam em seus grandes cestos, assim como fazem os 
gravadores dos brancos.  

Sussurrando nos ouvidos do xamã, disseram que nos tempos primordiais, 
o criador Omama plantou estas antigas árvores amoa hi. Elas possuem 
troncos cobertos de lábios que se movem e cantam sem parar. Dessas 
inúmeras bocas, dispostas umas em cima das outras, saem melodias 
belíssimas que nunca se repetem, melodias tão numerosas quanto 
as estrelas no peito do céu. É inesgotável o som das árvores de cantos 
amoa hi e os xapiri tratam de escutar as melodias com muita atenção. 
Todos os cantos aprendidos pelos xamãs foram colhidos nesses confins 
e os espíritos sabem reproduzir exatamente o som das amoa hi para 
espalhar tal graça para todos na tribo.

Davi falou sobre a beleza da música. Ela não é exclusividade dos povos da 
floresta porque existe uma árvore correspondente a cada modo de falar 
e há muitas amoa hi nos confins das terras dos brancos. Os Yanomami 
sabem da força e da grandeza das nossas melodias. As nossas partituras 
são registros em papeis da beleza que se deve às árvores de canto.
O xamã disse que as máquinas de reproduzir dos brancos fixam as 
notas em peles de imagens, folhas cheias de desenhos de que gostamos 
tanto. Os indígenas preferem guardar os sons trazidos pelos espíritos no 
pensamento ou no coração. Não precisam de imagens de peles retiradas 
de árvores mortas, nem precisam de desenhos para não esquecer os 
sons. As melodias ficam gravadas dentro do corpo do xamã, de cada 
criança, de cada mulher e homem da tribo.

Davi relembra a todos como os espíritos da floresta e suas melodias se 
renovam, como as melodias são infinitamente produzidas pelas árvores 
com troncos de bocas que cantam. Para os Yanomami, ao escutar os 
espíritos, a música sempre estará disponível e nunca se repete. 



 A composição AMOA HI é a visita do xamã, junto com os espíritos 
xapiri, às árvores de cantos nos confins da Terra. As flautas, suspiros e 
vozes são os sons dos pássaros e dos espíritos descansando nas árvores 
com troncos cobertos de bocas. No 2:00 min, entram os sons das 
bocas da árvore amoa-hi que permanecem até o fim da composição. 
As notas da melodia no piano fazem uma curva melódica grande, 
com uma subida de notas seguidas de uma resposta descendente, 
como um voo que ganha e perde altura. Os compassos mudam de 
tamanho porque trata-se de um tempo livre, irregular.  



CONTAM OS TUPI-GUARANI que o pai de todos 
brotou de seu próprio brotar. Em seguida, apareceram 
o céu e a terra e, do casamento entre eles, surgiram 
todas as outras coisas, as plantas, rios, estrelas, o homem 
e a mulher. Ñmandu fez da criação o eco de sua palavra 
para escutar a todos e, com isso, se alegrar. Por essa 
razão, esse deus é chamado de a “grande escuta” ou o 
“todo ouvir” e nós somos a reverberação do primeiro som.

ÑMANDU, DEUS TODO ESCUTA6

6 História contada por Leonardo Boff em Casamento entre o Céu 
e Terra, adaptado por Camila Lordy.



Para eles, um avaeté é o ser verdadeiro que aprendeu a escutar com 
o coração a melodia escondida em cada corpo, em cada forma criada 
pela “grande escuta”. Aprender a escutar é a grande tarefa do ser 
humano.

Um avaeté sabe que numa caçada o animal deve ser ouvido e 
respeitado. Antes de tentar abatê-lo, o caçador, internamente, lhe 
pede desculpas por sua morte pois todos querem viver. Mas se o acaso 
desviou o destino dos dois, se o alvo não foi atingido ou uma onça 
afugentou a caça, o caçador não se perturba. O importante não é o 
caminho da flecha, mas a atitude de respeito pelo animal e o caçador 
agradece mesmo assim, porque o canto do bicho continuará ressoando 
pela mata.

Para os Tupi-Guarani, aquele que se torna um ser de escuta sente, em 
cada estação do ano, a presença de Ñmandu ficar intensa, porque 
está atento aos diferentes sinais da natureza e ao canto que lhe é 
próprio: na chegada da primavera, ouve-se os ecos juvenis do viço da 
floresta; no verão, a majestade do sol com seu calor que faz as frutas 
amadurecerem; no outono, ouve-se a despedida das folhas das árvores; 
no inverno, o descanso das plantas sendo alimentadas pela seiva da 
terra. Vivenciar a grande escuta nas estações do ano, ser atravessado 
pelos sons do ambiente é transformar-se num avaeté, o ser verdadeiro 
que aprendeu a escutar.

Nessa pequena história, contada muitas vezes em torno da fogueira, 
a mulher que engravidou de Kuarahy, a face sagrada de Ñmandu na 
presença do verão, não seguiu jornada com seu companheiro quando 
ele precisou partir. Ela decidiu que se encontraria com ele só depois 
de parir a criança e garantir a saúde do pequeno ser. Porém, a saudade 
cresceu mais rápido do que o filhinho e ela se pôs a caminhar mesmo 
sem conhecer o destino. Onde estaria Kuarahy? Como poderia alcançar 
seu amado e manter os cuidados com o bebê? Muito atenta, a jovem 
mulher escutou o coração do bebê acomodado em seu seio e seguiu 
as direções indicadas pelo pequeno que, sem saber falar, sinalizou 
o caminho. Os dois avaetés, mãe e filho, foram guiados e sabiam 
onde beber água, onde descansar, qual rio atravessar e quais atalhos 
percorrer. E assim, de escuta em escuta, eles chegaram até Kuarahy.



 

A composição ÑMANDU é o deus Tupi-Guarani e os ecos da criação. 
O tema feito nas frases melódicas do piano repete bastante, 
sugerindo o eco produzido a partir da fala do deus da “grande 
escuta”, uma ressonância da sua voz. No 0:40 min entra o ritmo do 
maracatu e o contrabaixo dobra as notas graves junto com o piano. 
No 1:16 min, o tema inicial volta em outra região, dessa vez com 
acordes mais graves.



PARA OS POVOS DA FLORESTA, sabedoria é 
conhecer a história, o percurso do som até encontrar 
repouso naquilo que nomeia. Os indígenas brasileiros 
encontram-se com sua tradição ao aprender o nome 
das coisas, assimilando a trajetória de como a palavra 
chegou na sua morada.

CASA DA PALAVRA



Para os Tupi-Guarani, o espírito, morada do ser, é feito de silêncio e som 
e a vida é o espírito em movimento. Toda criação recebe um nome para 
si, guarda um som e, por isso, deve entoar sua própria fala afim de existir 
para o deus Ñmandú. Tudo fala: o riacho, as aves, as montanhas.

O Tupi-Guarani Kaka Werá Jecupé tem um nome que lhe serve de 
escudo e o protege como um patuá. Seu nome é uma assinatura que 
atesta a qualidade da natureza da qual descende. Ele é o neto do trovão 
e bisneto de Tupã. Ao fazer a apresentação em seu livro, A Terra dos Mil 
Povos, ele diz: 

— Werá Jecupé é o meu tom, ou seja, meu espírito nomeado.

sssilêncioOoSsSSOoOOOMMMMMMMMM

Os mais antigos habitantes do Brasil se autodenominavam Tupi. 
“Tu” significa som ou barulho e “pi” significa pé ou assento, ou seja, a 
comunidade daqueles que tem “som-de-pé”, som assentado, entoado. 
Tupã, o senhor dos trovões e tempestades é uma palavra composta por 
“tu” = som e “pã”, que significa expansão ou fluir, ou seja, o Deus do 
grande som.

Brincando com o som das palavras, os mais antigos descendentes 
ancestrais Tupi-Guarani e Tupinambá intuíram técnicas para afinar o 
corpo físico, desenvolveram formas de entrar em sintonia e comunhão 
com o grande espírito através do canto, da dança e dos instrumentos 
musicais. Cada ser Tupi, o ser “som-de-pé”, expressa através do corpo a 
harmonia com Tupã, o grande espírito som. 

Pela expressão corporal, pelo canto, dança, pelas flautas e maracas, o 
indígena afina seu ser no coração da mãe terra, do pai sol e pronuncia 
as vogais Ÿ, U, O, A, E, I, os tons essenciais formadores do espírito. Todos 
dançam, cantam e tocam no pulsar do amor incondicional produzido 
pela floresta para expressar o som e o silêncio. 

sssilêncioOoSsSSOoOOOMMMMMMMMM



Você conhece a história do seu nome? Muitos seres da floresta acreditam 
que o som do nome próprio é um espírito provido de assentamento. 
Nessas comunidades, a criança espera ficar adulta para ganhar seu nome 
como confirmação da história da sua ancestralidade. Os Yanomami, 
indígenas da fronteira do Brasil com a Venezuela, possuem um 
tronco linguístico próprio e nomeiam suas crianças com um apelido, 
tradicionalmente dado por tios, tias ou avós. Na idade adulta, estes 
apelidos tornam-se um insulto porque, geralmente, são uma caricatura 
da personalidade, como por exemplo “dorminhoco”. Quando finalmente 
crescem e podem receber um nome, não aceitam ouvir o apelido. 
Estranhamente, o adulto Yanomami fica furioso ao ouvir seu nome 
adulto que será pronunciado só quando ele estiver distante. Mesmo 
assim, é muito valoroso para eles e, da mesma forma para a tradição 
Tupi-Guarani, receber um nome adulto. O nome, portador do espírito, 
é a confirmação da maturidade marcada por cerimônia e provas de 
iniciação. 

O respeito pela força das palavras é praticado no Ñaumu, o diálogo 
cerimonial ancestral Yanomami, descrito pelo xamã Davi Kopenawa7. 
O diálogo começa no anoitecer e segue até o nascer do sol, trazendo 
notícias para toda comunidade e para os visitantes. O Ñaumu,  acontece 
durante toda a madrugada, entoado pelos homens que aprenderam a 
falar a língua cerimonial. Os corpos ficam encostados ombro a ombro 
e acomodam-se assim, emitindo sílabas que fazem sentido conforme o 
diálogo se constrói. Algo muito distante do que nós brancos chamamos 
de conversa.

 Durante o Ñaumu, a fala é muito rápida, ouve-se um som ininterrupto, 
sem pausa entre as sílabas de um homem e as sílabas do outro, como 
um tique-taque alternado. Nesse manto sonoro, aos poucos, o diálogo e 
a comunicação das notícias começam a acontecer. Os presentes escutam 
relatos sobre a morte, informes sobre o trabalho comunitário, alertas para 
que não falte comida, notícias dos conflitos, acerto de trocas materiais e 
matrimoniais com os vizinhos, enfim, escutam notícias importantes para 
a comunidade. Os escolhidos para realizar o diálogo ancestral sabem que 
as palavras não devem machucar ou provocar raiva, mesmo se as notícias 
forem ruins. Este cerimonial é uma maneira de unir o povo Yanomami 

7 Entrevista concedida por Davi Kopenawa no livro IHU.



e, por isso, as palavras certas são escolhidas com preciosismo e espírito 
amoroso para garantir a união e evitar qualquer conflito entre os presentes.   

O indígena brasileiro é um ser humano que elaborou sua cultura, 
sociedade, tecnologias e cosmologias a partir de experiências e vivências 
ligadas à natureza e à floresta. Não existe separação entre o indígena e 
seu meio ambiente porque a floresta é a Mãe, a fonte criadora de tudo 
o que existe, incluindo ele próprio. As duas histórias expressaram uma 
natureza viva que fala, escuta, soa e harmoniza a vida de todos os povos. 
Entender a vida dessa maneira é saber que todas as coisas abrigam um 
som e um espírito porque têm um nome próprio. Somos eco da palavra 
primeira do Criador e nossos nomes carregam a sua voz.





COMO FOI SUA VIAGEM LITERÁRIA E MUSICAL? Cheia de 
imagens, sensações, estranhamentos e maravilhas? Espero que sim.  

Falei para você que as histórias são pedaços de eternidade, foram 
contadas no passado, mas elas permanecem e contribuem para criar 
cumplicidade nas comunidades que as mantêm vivas. Os estudiosos da 
pré-história concordam sobre a revolução causada na maneira de viver 
do Homo Sapiens quando a linguagem e as narrativas começaram a falar 
daquilo que não existia, foram usadas para fantasiar e criar realidades 
invisíveis, as ficções. Em volta da fogueira, falavam sobre os deuses e 
entidades que nunca viram e, por compartilhar das mesmas histórias, 
aumentaram a rede de cooperação com outros grupos, fazendo crescer 
o número de membros dos bandos.

O uso do som para veicular histórias é antigo. Em muitas sociedades, 
a história dos fatos e acontecimentos veio por meio dos cantos e 
o passado foi trazido ao presente por poetas-cantores, seres que 
funcionavam como bibliotecas ambulantes em sociedades que viveram 
sem a necessidade do papel escrito. Maioria no passado, hoje são poucas 
as comunidades que mantêm a tradição de forma oral.

Na antiga Índia, os Vedas, escritos poéticos sobre os rituais da religião 
bramânica e os Upanishades, sobre meditação e ensinamentos 
práticos, foram transmitidos como hinos. Eram mantras para serem 
cantados ou recitados de modo a conduzir a mente pelas correntezas 
das verdades eternas.

Na Grécia homérica, o aedo, acompanhado de seu instrumento de 
corda, a phórminx, compunha e cantava poemas de caráter épico. 
Homero foi considerado o mais importante aedo da sua época. 
Aidós, significa cantor. As récitas dos aedos não se prestavam só para 
divertir e alegrar os banquetes dos ricos. Eram eventos importantes 
por seu caráter informativo, pelo papel na educação e formação dos 
jovens e uma maneira dos povos gregos tomarem conhecimento 

PARA FINALIZAR



dos acontecimentos nos territórios do mar Egeu e nos territórios 
conquistados.

Os árabes e muçulmanos, desde sempre, têm enorme fascinação 
por histórias, lendas e poesias. Antigamente, toda aldeia tinha o seu 
contador de histórias. Em algumas cidades, como Cairo, Damasco e 
Constantinopla, os contadores reuniam-se em verdadeiros sindicatos. 
Cada corporação era dirigida pelo contador de maior prestígio e 
autoridade, cujo título de cheik el-medah significa “o chefe dos 
contadores do café”.

Nas aldeias africanas existiu e ainda existe o contador de história 
chamado griô. Professor, músico e poeta, o griô canta os feitos dos 
heróis, heroínas e os acontecimentos que precisam estar sempre 
presentes na cultura da comunidade. Ele guarda narrativas, explicações 
sobre a vida e fatos marcantes do passado. As crianças aprendem 
com eles contos e canções tradicionais e, mais tarde, passam adiante, 
mantendo viva a memória daquele povo, sua identidade histórica e 
cultural.

Autoridade espiritual da tribo, o xamã morre para a vida dos homens 
e nasce para o mundo dos espíritos. Conhecedor das imagens e das 
palavras infinitas que povoam a floresta, narra as histórias da origem 
de seu povo. Ele sabe que os espíritos são a verdadeira fonte de 
conhecimento porque habitam a floresta desde os primórdios dos 
tempos. Por ser capaz de ouvir os espíritos, um xamã pode falar e cantar 
como eles. Ensina, cura e guarda as histórias do passado, garantindo a 
preservação dos rituais da comunidade. 

Reserve um tempo para pensar nas histórias que você ouve desde 
criança e de que forma elas contribuem para sua visão de mundo, para 
as crenças e memórias da sua família, da sua escola, da sua cidade. 
As histórias desempenham um papel formador na nossa educação. 
Histórias compartilhadas comunicam e alimentam valores, direcionam 
comportamentos e modelos de vida, transmitem uma visão de mundo 
para o presente e projetam os desejos para o futuro. Por isso, elas são 
repetidas e adaptadas ao longo do tempo. Finalizo após ter ocupado 



um dos meus lugares favoritos: tocar e falar de música. Sobre os lugares, 
cito o historiador brasileiro e contador de histórias, Joel Rufino dos 
Santos, ao comentar a conjugação de “aqui” por um aluno que jurava se 
tratar de um verbo:

— “Eu aqui, tu ali, ele acolá, nós na frente, vós atrás, eles no meio” (...) Ser 
ou não ser não é exatamente uma ação, mas um lugar: o lugar é o que 
sou e, portanto o cara acertou.8

8 Joel Rufino dos Santos ao citar as memórias de Nelson Werneck Sodré no Colégio Militar  
no capítulo “Século XXI – O leão marinho e o contemplador do mar”, p. 157 do livro Assim foi 
(se me parece).



Não fiz uma pesquisa musicológica sobre a linguagem tradicional de 
cada país, mas me conectei afetivamente com a música imaginária 
que pude captar das histórias. As escolhas dos arranjos sintonizaram 
personagens, acontecimentos e sentimentos. Em anexo, estão as 
partituras transcritas para piano na ordem de aparecimento nas histórias 
e as músicas arranjadas podem ser ouvidas no álbum disponível no site 
www.camilalordy.com e nas plataformas de streaming.

O álbum segue uma ordem diferente das histórias. Nela, a sequencia das 
músicas parte de critérios narrativos para o som. Ouvir as composições 
independentemente dos textos pode ser uma outra viagem. 
Experimente!
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