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RESUMO

Neste trabalho faço um estudo de caso sobre bandas brasileiras de heavy metal nas redes
sociais a partir do Levante do Metal Nativo, que se autodescreve enquanto uma união de
bandas brasileiras de metal que escrevem sobre o Brasil, no período de dois anos (2015 e
2016). A partir das imagens utilizadas como foto e capa dos perfis do facebook, busco
descrever as bandas que o integram e, o que consideram enquanto nativo, sendo este o seu
cerne. Através da análise de uma canção tento apresentar os elementos que o Levante
partilha enquanto pertencente ao heavy metal, e os elementos que os identificam enquanto
um novo subgênero musical. O último capítulo tenta evidenciar os debates e relações que
o movimento estabelece com o seu redor, destacados através de suas postagens, e
matérias compartilhadas em seu perfil coletivo no Facebook. Com o montar das camadas,
fica evidente como a oralidade exerce um papel essencial em nossa sociedade na
manutenção de memórias, e consequentemente no gerar o sentido de pertencimento. Um
movimento que se propõem a transformar em sonoridade as memórias nacionais e
coletivas de comunidades específicas, manter vivas histórias/lendas e línguas que nunca
aprendemos nas escolas.
Palavra-chave: heavy metal - indígenas – oralidade

9

ABSTRACT
It is a study of case about Heavy Metal‘s Brazilians‘ bands in social medias from the
Levante of Metal Nativo, which describes itself as a union of Brazilian metal bands that
write about Brazil, in the period of two years (2015 and 2016). From the images used as
the photo and cover of the Facebook profiles, I try to describe the bands that integrate it
and, what they consider as a native, this being their core. Through the analysis of a song I
try to present the elements that Levante shares while belonging to heavy metal, and the
elements that identify them as a new musical subgenre. The last chapter tries to highlight
the debates and relationships that the movement establishes with its surroundings,
highlighted through its postings, and shared matters in its collective profile in Facebook.
With the assembling of the layers, it is evident how orality plays an essential role in our
society in the maintenance of memories, and consequently in generating the sense of
belonging. A movement that aims to transform into soundness the national and collective
memories of specific communities, keep alive stories / legends and languages that we
never learned in schools.
Keywords: heavy metal – indigenous - orality
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INTRODUÇÃO – O Backstage.
O projeto de pesquisa:
Ao montar o projeto inicial, um ano antes de passar pelos processos de seleção para
o mestrado, mapeei 87 bandas brasileiras de heavy metal que utilizavam de língua,
temática e/ou instrumentos identificados como ―de raiz‖, muitas vezes apropriados pelo
folclore, ou que indicavam traços de seus ancestrais, alguns elementos definidos enquanto
brasileiros, ou referências indígenas mais evidentes.
Dentro deste universo mapeado, através de ferramentas de busca e de redes sociais,
propus a análise da Arandu Arakuaa (do Distrito Federal), Corubo (do Acre) e
Voodoopriest (de São Paulo), que considerei mais ativas, devido ao número de shows,
álbuns, entrevistas, participação em festivais, e ―cliques‖1, e por focarem no uso de
elementos indígenas como tema, instrumentos e línguas para suas composições.
A partir de setembro de 2015, emerge o Levante do Metal Nativo, oficializado
através de um perfil no facebook, o movimento é composto por oito bandas, a Aclla,
Armahda e Voodoopriest de São Paulo (SP), Arandu Arakuaa de Taguatinga (DF),
Cangaço e Hate Embrace de Recife (PE), MorrigaM do Macapá (AP) e Tamuya Thrash
Tribe do Rio de Janeiro (RJ)2. Este movimento envolve duas das bandas que eu me
propus a analisar inicialmente, e em diálogo com a orientadora, acreditamos ser uma
manifestação interessante para análise por envolver uma ferramenta de internet
(Facebook), uma das redes sociais mais utilizadas no tempo presente, além de auxiliar a
historicizar o período em que vivemos, em um período de busca pelas raízes, de
valorização dos até então subalternizados em prol uma vida mais simplificada, e com
isso, houve alterações no projeto.
Esta obra pretende apresentar três grandes elementos que compõem o movimento
―Levante do Metal Nativo‖, considerando sua autodefinição/slogan ―união de bandas
brasileiras de metal que escrevem sobre o Brasil‖ e nomenclatura, enquanto espinha
dorsal para compor três camadas/capítulos que envolvem suas manifestações, linguagens,
e proposta enquanto um movimento, no seu primeiro ano de existência, uma busca pelo

1

Cliques – referência ao número de manifestações/interações nas páginas de perfis no facebook, como fazer
comentários, compartilhar o conteúdo postado em sua própria rede de amigos, expressar um ―curti‖, ou
―descurti‖ o conteúdo da postagem, por exemplo.
2
Facebook Levante do Metal Nativo. Disponível
em:<https://www.facebook.com/levantemetalnativo/photos/a.848651575230623.1073741828.84533521889
5592/848650931897354/?type=3&theater >: Acesso em 27de janeiro de 2016.
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tipo de heavy metal que utilizam como base para a comunicação, já que canção é
linguagem, e o movimento reivindica a criação de um novo subgênero dentro do universo
(―guarda-chuva‖) do heavy metal. Analisar os elementos identificados pelas bandas
enquanto nativo do Brasil, com características folclóricas, ―de raízes‖. E por ser um
Levante, quais seriam as conexões com movimentos políticos, e engajamentos com
causas políticas em prol a alguma parcela da população brasileira.
Um movimento que se propõem a transformar em sonoridade as memórias
nacionais e coletivas de comunidades específicas, manter vivas histórias/lendas e línguas
que nunca aprendemos nas escolas. Buscam por testemunhas para que verdades sejam
suas principais fontes, para que identidades sejam mantidas e valorizadas, ao mesmo
tempo, em que transformam o seu próprio pertencimento no universo, e o heavy metal.
Um pensar que espelha as necessidades de seu tempo. Vivemos em um momento de
muita demanda por memória, provável reflexo do sentido de velocidade, o sentir que o
tempo está mais rápido, as formas de viver o tempo, e absorver o todo. Recebemos muitas
informações, pois temos acesso à mais fontes, através das tecnologias aplicadas para
comunicação, como celulares e tablets, assim como, aplicativos e sites como youtube e
facebook, por exemplo.
Com uma maior pluralidade de informação, com uma menor taxa de
armazenamento, vivenciamos um momento de esquecimentos, de ―querer lembrar‖, e por
isso, criamos mais estratégias para guardar, as memórias externas, como pendrives, HDs
externos, ―nuvens‖, entre tantas outras possibilidades, onde podemos arquivar, recordar,
escolher o que apagar, o que permite uma interatividade grande com as nossas memórias.
Por termos os sujeitos como base estrutural deste novo campo de pesquisa, através do eu
do historiador, as testemunhas vivas (História Oral ganha destaque) como chave, a
memória se firma como uma pilastra.3
Enquanto humanos, temos uma relação muito próxima com a memória, pois é o
partilhar memórias que nos une, cria empatia, gera reconhecimento, mantem identidades.
As novas relações com a memória demandaram mais história, mais registros e formas de
registrar, mais patrimonialização, de conteúdos e assuntos cada vez mais recentes.
E da necessidade de fazer historia sobre processos recentes, do tempo vivido pelo
historiador, que emerge a corrente historiográfica de História do Tempo Presente. O
conceito e o delinear a atuação ainda está em debate por ser algo relativamente novo, com
3

HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: Modernismo... da Memória. 2014
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disputas teóricas, uma história produzida através de moradas provisórias.4 Este fator traz
uma demanda própria que amplia o debate e, as dúvidas perante esse campo de pesquisa.
É necessário manter um distanciamento que não é estabelecido pelo tempo entre fonte e
pesquisador, é estabelecido pela ética, já que a história é coparticipante dos ocorridos,
pois o que é vivido é sobre o que se pesquisa.5
A questão de registrar em palavras o período em que vivemos é milenar, porém não
podemos dizer que Tucídides fazia o mesmo que fazemos, já que existem metodologias e,
sentidos diferentes. O início da formação e debate da História do Tempo Presente, já no
século XX, os pesquisadores europeus abordavam sobre os medos se este campo
florescesse, como por exemplo, a contaminação dos conceitos e preconceitos do/a
pesquisador/a, que marca uma conexão com o século XIX e a busca pela neutralidade de
quem pesquisa. É necessário enfatizar que existem metodologias, e ao segui-las, o ―eu do
historiador‖6, e suas subjetividades, serão desafios, mas não problemas.
Hartog, em Regimes de Historicidade, se debruça no conceito de presentismo, que
de forma simplificada, são os elementos encontrados nos mais diferentes tempos da nossa
sociedade que ainda os reconhecemos, identificamos, desta forma, Hobsbawn afirma que
as pesquisas históricas, independente do período, podem ser consideradas enquanto
contemporâneas, pois, o pesquisador parte de temas atuais, questões não ―resolvidas‖,
como o nazismo, e/ou a Ditadura Civil-Militar, por exemplo, que (ainda) desenham as
formas de se viver no presente.
Outro ponto a ser definido, é o ―Tempo Presente‖, e consequentemente, conceituar
o que seria o passado, o presente e o futuro em nossa sociedade contemporanea, para
além dos marcos de grandes transformações sociais, localizados em uma linha de tempo
(linear) que variam de local para local.
Desde sua renovação teórica, em meados de 1970, muitas vezes é tratada como
objeto a ser analisado pelo/a historiador/a, e em outros é um período em que vivemos, a
contemporaneidade. Alguns consideram o recorte temporal, onde o Brasil adotou o
período a partir de 1945, tendo como referência a França, e a Alemanha tem o período a
partir de 1918, e assim, ao pesquisarmos outros locais e sociedades, perceberemos as

4

BEDARIDA, François. Tempo presente e a presença da História. In: FERREIRA, M.M. e Amado, J.
Usos e abusos da história oral. RJ: Editora FGV, 2006, p.219-229.
5
MOTTA, Márcia Maria Menendes. História, memória e tempo presente. In: Novos domínios da
história. Org. Ciro Flamarion Cardoso, Ronaldo Vainfas. Rio de janeiro: Elsevier, 2012.
6
LORIGA, Sabina. O eu do historiador. História da historiografia. Ouro Preto, n.10,2012.
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demais divergências. A principal convergência, entre os historiadores/as, considera que a
História do Tempo Presente é produzida por um/a pesquisador/a dentro de seu próprio
tempo, ele/a é contemporâneo/a de seus sujeitos, podendo também exercer o papel de
testemunha.
Enquanto historiadores/as, ao historicizar nossos temas, colocá-los dentro de um
contexto (de um espaço/sociedade e período histórico), percebemos com sensibilidade as
formas diferentes de lidar e sentir o tempo, e se considerarmos tempos distintos que
coexistem, esse debate fica ainda mais complexo.
O diálogo entre História e outras áreas do conhecimento também é uma das
demandas das novas fontes (século XX e XXI), na maioria das vezes também
multimidiáticas, as fontes ganham diferentes linguagens. A aproximação entre História,
Antropologia e a Psicologia, são fundamentais para compreender as relações entre
mentes, imaginários humanos, identidades, os diversos tempos vividos e, a sensação do
tempo vivido.
Destaco a importância de estudos sobre facebook, e com o uso do mesmo, e
consequentemente desta obra, para a História do Tempo Presente, pois, há poucas
décadas que palavras como website, ferramentas da internet, canal do youtube, perfil no
facebook, vídeo clipe, lyrics vídeo, entraram em nossos vocabulários, já que o primeiro
website foi publicado no ano de 1991, porém, foram assimiladas com rapidez, e
infiltraram-se na maioria das rotinas de trabalho, de comunicação e entretenimento.
Os computadores centrais começaram a ser mais populares na década de 1950 nas
empresas dos Estados Unidos da América, porém como não existia a possibilidade de
colocá-los em rede, o trabalho era levado à este computador central e, operado por uma
pessoa especializada. Na década seguinte, surge a implementação dos terminais devido a
técnica time-sharing, que é a possibilidade de cada terminal compartilhar os recursos do
computador central, sendo a utilização destes recursos, em forma de cota de tempo.7
Nos anos de 1970, emergiram os computadores com processamento próprio, os
ainda conhecidos como "de mesa", e relativamente pequenos se comparados aos dos anos
anteriores, e a capacidade de troca de informações. No período, todos acessavam um
mesmo local compartilhado, deixavam suas informações depositadas, possibilitando o
acesso de outros usuários.8
7
8

JUNIOR IGNÁCIO, Divino. Introdução às Redes de Computadores. 2009.
JUNIOR IGNÁCIO, Divino. Introdução às Redes de Computadores. 2009.
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Na década de 1980, a popularização dos PCs, os computadores pessoas, estes
objetos começaram a ter espaço em domicílios, movimento impulsionado nos anos 1990
devido a internet, e a criação do WWW (World Wild Web), facilitaram não só o acesso a
informação, como transformaram a comunicação na sociedade, o fato de cada usuário
produzir e acessar conteúdo uns para os outros, trouxe novas possibilidades, e
significados para os meios de comunicação como a televisão, por exemplo, que passou a
ocupar um outro lugar na importância em disseminar conteúdo.9
No Brasil, somente na década de 1990 que os computadores passaram a ter uma
popularização de fato, em órgãos públicos os computadores centrais foram utilizados a
partir da década de 1970 com mais frequência, e nos anos de 1980 o sistema de timesharing, mas somente nos anos de 1990 que os computadores substituíram de vez as
máquinas de escrever elétricas, e os cursos de datilografia e datilógrafos foram
substituídos pelos cursos de computação e digitadores.
Os softwares (os programas) que nos ajudavam (pesquisadores) a quantificar,
escrever e editar textos, foram alterados para editores mais detalhados de textos, músicas,
imagens entre outros, além de possibilitar o uso de bancos de dados ou bases de dados.
Hoje temos muitas ferramentas disponíveis e gratuitas, em muitos suportes (celular,
tablets, computadores, notebooks, netbooks, entre outros), criando novas profissões, e
possibilitando que os sujeitos possam fazer suas produções do início ao fim em suas
casas. Cada usuário pode gravar, editar, publicar, e depois acompanhar a recepção de seus
conteúdos em suas redes sociais.
No mundo, são cerca de um bilhão de usuários, e destes, cento e oitenta milhões
mantém seus acessos diários através de telefones celulares. O Brasil lidera o mercado
latino americano, com média de setenta e seis milhões de perfis ativos mensalmente, em
segundo o México (quarenta e sete milhões), seguidos da Argentina (com vinte e dois
milhões). Sendo que o Brasil aparece na lista dos dez países do mundo que mais acessam
o facebook desde o ano de 2011 (com trinta e seis milhões de usuários). 10
Os números são muito expressivos, o usuário padrão mantém cerca de cento e trinta
e cinco amigos em sua rede de contatos diretos, e os brasileiros são os que mais
compartilham conteúdo no mundo, com aproximadamente seis bilhões de postagens por
9

JUNIOR IGNÁCIO, Divino. Introdução às Redes de Computadores. 2009.
ALMEIDA, Danielle Barbosa Lins de. Sobre auto-representação em imagens do Facebook aspectos
da cultura de gênero brasileira. Letra. Imagem. Sonido L.I.S. Ciudad Mediatizada Año VI, # 12, Segundo
semestre 2014 Buenos Aires arg | Págs. 147 a 160
10
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mês, mais que o dobro do segundo colocado, o Egito. A prática de compartilhar não
surgiu com as redes sociais, e/ou com o advento da internet, estas ferramentas apenas
alteraram a dimensão do potencial de compartilhar informação e o número de pessoas
atingidas ao mesmo tempo.11
Atualmente o facebook vale cento e cinquenta bilhões de dólares, devido ao seu
modelo de negócio, que é basicamente oferecer à anunciantes um público alvo,
segmentado, ou seja, conectam produtos/serviços à pessoas que queiram consumi-lo.
Cada vez que um usuário publica (posta) conteúdos no site, existe um algoritmo que os
filtra, trazendo para o feed de notícias (página que vemos as publicações de outras
pessoas) destaques relacionados aos que postamos e buscamos dentro do site, estes dados,
junto com os compartilhamentos e likes (―curtis‖), auxiliam a estabelecer o perfil
consumidor de cada usuário.12
Alguns estudos, como da trendwatching.com, apontam que as marcas para
tornarem-se um símbolo de status, contam estórias sobre si mesmas, geram visibilidade,
empatia e reconhecimento entre os consumidores, porém, com a popularidade das redes
sociais, alteraram o comportamento destes consumidores. Estes precisam dividir suas
estórias, e conquistar seus status (medido muitas vezes pela quantidade de ―curti‖ em suas
postagens), tal comportamento, mudou as estratégias das empresas, algumas tem perfis
que se comportam como uma pessoa, e grande maioria, auxilia que usuários
compartilhem suas estórias, marcas e pessoas.13
No perfil coletivo Levante do Metal Nativo (no facebook) consigo encontrar
publicações feitas pelas próprias bandas, elas falando por elas mesmas. Ao levantar dados
para escrever o projeto e compreender as demandas, até o dia 30/01/2016, eram: 55
vídeos da seção Impressões, onde integrantes das bandas que compõem o Levante falam
suas impressões sobre as outras bandas do movimento; 8 vídeos da seção Apresentações,
onde os integrantes abordam como fazem a escolhas de temas e sonoridades brasileiras
para suas bandas; 8 vídeos da seção Eu apoio, onde pessoas (reconhecidas como
formadores de opinião) das mídias do Metal falando Levante do Metal Nativo dando suas
impressões, e falando o porquê de apoiar este movimento; 3 vídeos Chamadas para
11

ZAGUETTO, Ana Paula. Compartilhar e curtir: a publicidade de si mesmo no Facebook. ComCiência,
n.161. Campinas, set. de 2014.
12
ZAGUETTO, Ana Paula. Compartilhar e curtir: a publicidade de si mesmo no Facebook. ComCiência,
n.161. Campinas, set. de 2014.
13
ZAGUETTO, Ana Paula. Compartilhar e curtir: a publicidade de si mesmo no Facebook. ComCiência,
n.161. Campinas, set. de 2014.
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shows, onde os integrantes chamam seu público para irem aos festivais e eventos, e os
curiosos para conhecer este movimento; 6 postagens divulgando com links entrevistas
dadas sobre o Levante; 3 postagens divulgando clipes e canções novas; 15 postagens
divulgando e reforçando as datas e programações do eventos que irão participar; 5
postagens sobre outros assuntos, como imagens trocadas no perfil e capa da ferramenta
Facebook, datas comemorativas como Dia da Consciência Negra, entre outros. Hoje, 27
de novembro de 2017, teremos pelo menos, o triplo destes números.
Para Prost, o que faz existir uma História e fatos, são os questionamentos que
fazemos. O que nos remete a dois pontos: o primeiro é que nossas fontes mesmo sendo
datadas de outros períodos, elas podem auxiliar a resolver questões que ainda estão em
nossa sociedade (do presente) e, vice-versa. O segundo, é que nossas questões estão
vinculadas ao nossa tempo/sociedade, surgem de nossas vivências, já que a função do/a
historiador/a além de analisar é de trazer estudos relevantes para (transformar) sua
sociedade. Elemento este que não consigo desvincular do engajamento necessário para
cumprir com nosso trabalho.
Sou formada em Licenciatura e Bacharelado em História (no ano de 2011) pela
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), e em meu Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) busquei historicizar o movimento das Riot Grrrls14, e exerci o papel de
sujeito e de testemunha.15
Na pesquisa de mestrado para o Programa de Pós-Graduação em História do Tempo
Presente, também na UDESC, em um primeiro momento acreditei que partilhava apenas
o tempo vivido, mas durante o processo, percebi que esta história de retornos toca as
minhas subjetividades, um período de retorno às minhas raízes, de voltar aos bancos da
universidade, de questionar a falta de conteúdos e referências quando pude estar em sala

14

BRAMORSKI, Natasha Aleksandra. Riot Grrrl! Uma vagina, três acordes e inúmeras práticas coletivas:
Um estudo sobre o universo das Riot Grrrls a partir da cidade de Florianópolis (1999-2004). Florianópolis.
Universidade do Estado de Santa Catarina. Monografia de Conclusão de curso de graduação. Disponível
em:<http://www.pergamum.udesc.br/dados-bu/000000/0000000000012/00001209.pdf>.acesso em 01 de
Fevereiro de 2016.
15
Em minha formação desenvolvi um lattes mais voltado para extensão e docência, pois exerci atividades
mais operacionais e práticas com bolsas de apoio discente, monitoria e extensão. Desde 2007 sou parceira
do Núcleo de Estudos Afro Brasileiro – NEAB/UDESC (coordenado pelo professor Paulino de Jesus
Cardoso), e desde 2011, pesquisadora-associada também do Laboratório de Imagem e Som – LIS/UDESC
(coordenado pela professora Márcia Ramos de Oliveira, também orientadora deste trabalho). Minha
formação me aproximou do mercado de trabalho e realidades vividas, e também a julgar que meu trabalho
deve exercer uma função social, instigar reflexões de mudanças, e como resultado do mesmo, desenvolver o
respeito e empatia para com as diferentes sociedades, na compreensão dos sujeitos enquanto atores de suas
próprias experiências.
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de aula ou trabalhar com ensino de alguma forma, inclusive de esbarrar com minha
ancestralidade. Não entrarei em por menores, mas me encontrei no projeto para além das
questões técnicas como escolha do tema, pesquisa e escrita.
Para qualquer trajetória, é preciso conhecer nossas fontes, questioná-las, analisar,
encontrar uma voz narrativa própria, e quem sabe encontrarmos respostas, ou novas
dúvidas, e/ou novos projetos. Nas páginas que seguem, tento não utilizar de linguagem
técnica/acadêmica, sem perder a profundidade do tema e descobertas, no intuito de ser
atrativo e de fácil acesso para os que não permeiam dentro dos muros da universidade, e
que talvez nem sejam da área da História. Por uma universidade inclusiva e de qualidade.
A estrutura do trabalho foi pensada em camadas, muito se deve às metodologias
utilizadas na interpretação e análise das fontes: como um bolo. O primeiro capítulo é o
recheio, é o que identifica, caracteriza o movimento, dá nome ao ―sabor‖. O capítulo dois
é o que estrutura o movimento, é a base que permite sua existência, a linguagem
escolhida, o que define em qual seção o bolo estará (torta, bolo, quiche), neste caso seria
um ―pão de ló‖ que interliga a cobertura e o recheio. E o último capítulo é a cobertura, é a
política, o engajamento, que em um primeiro momento pode parecer definidora, uma
apresentação, por ser o primeiro elemento que se destaca aos olhos, mas ela exerce muito
mais um diálogo com o meio ao redor do movimento.
Desenvolvo uma análise do ponto de vista de recepção, através das teorias de
Zilberman (com base nos escritos de Jauss), que compreende o diálogo estabelecido com
uma obra, a experiência estética, nós espectadores também somos coautores da obra.16
A partir das imagens utilizadas como foto e capa dos perfis do facebook, busco
descrever as bandas que o integram e, o que consideram enquanto nativo, sendo este o seu
cerne, utilizo a metodologia de Sophie Cassagne como base.
Através das metodologias de Luiz Tatit e Miriam Hermeto, faço a análise de uma
canção para tentar apresentar os elementos que o Levante partilha enquanto pertencente
ao heavy metal, e os elementos que os identificam enquanto um novo subgênero musical.
O último capítulo tenta evidenciar os debates e relações que o movimento
estabelece com o seu entorno, destacados através de suas postagens, e matérias
compartilhadas em seu perfil coletivo.
Com o montar das camadas, fica evidente como a oralidade exerce um papel
essencial em nossa sociedade na manutenção de memórias, e consequentemente no gerar
16

ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e História da Literatura. São Paulo: Ática, 1989.
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o sentido de pertencimento. Um movimento que se propõem a transformar em sonoridade
as memórias nacionais e coletivas de comunidades específicas, manter vivas
histórias/lendas e línguas que nunca aprendemos nas escolas.
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O “Nativo” do Levante: uma descrição do Levante do Metal Nativo a partir das
capas de seus álbuns

Neste primeiro capítulo, busco descrever as bandas que integram o Levante do
Metal Nativo através de como estas se apresentam no perfil do facebook, ao mesmo
tempo, que procuro perceber os elementos ―nativos‖ que o movimento traz, pois é o seu
elemento definidor principal.
A imagem é considerada fonte histórica desde o século XVIII, mas somente no
século seguinte, devido a fotografia, que seu uso é intensificado, porém a análise do
historiador ainda traz complicações pois nossa formação é voltada para textos e palavras,
e quando traduzimos uma fonte de um suporte (imagem) para outro (escrito) perdemos
muito de sua constituição.17
É necessário compreender as dimensões que envolvem a imagem, compreender o
que ela provoca (exercer o papel de receptor), compreende-la enquanto uma linguagem de
comunicação e expressão, e considerar o seu contexto de surgimento, ela só poderia
existir aqui e agora, devido a um

―impulso‖.18 É preciso compreender o diálogo

estabelecido com uma obra, a experiência estética, a mesma é composta por três
atividades, a Poíesis se relaciona com a técnica, com a produção da imagem, é a
consciência de que o autor da obra não tem domínio total sobre a autoria, nós
espectadores também somos coautores da obra. A Aithesis se relaciona com a recepção, é
o efeito provocado pela obra, e como ela pode alterar a visão de mundo, o horizonte de
expectativa do leitor/receptor. A Katharsis se relaciona com a comunicação, é a realização
do efeito estético, é o assumir novas regras de comportamento.19
Sophie Cassagne no texto Le commentaire de document iconographique em
histoire, apresenta uma grade de análise para o documento iconográfico, onde requer uma
descrição e pesquisa densa sobre cada imagem, para a identificação de sua natureza: tipo,
contato, onde a encontro hoje, dimensões; quanto a sua criação: autor, biografia do
mesmo, vinculação profissional do mesmo, a obra define sua carreira, foi encomendada,
qual a finalidade; o contexto: datação, o que ela fala sobre o tempo emq eu foi criada,
estabelecer o contexto histórico geral, entre outros itens; A descrição propriamente dita,
17

MENESES, Ulpiano Bezerra de. História e imagem: iconografia/iconologia e além. In:Novos Domínios
da História. Org. Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
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JULY, Martine. Introdução a análise da imagem. São Paulo: Papirus, 1996.
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ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e História da Literatura. São Paulo: Ática, 1989.
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até a interpretação e possível significação da obra. É com base nesta proposta que escrevo
este capítulo.20
O facebook é uma rede social gratuita, e que apresenta muitas possibilidades de
restrições de acesso para manter as publicações com certa privacidade, o próprio usuário
escolhe o que vai deixar público e, o que vai permitir que somente os amigos (pessoas
adicionadas à sua rede) tenham acesso, porém as únicas imagens que não tem restrições
de acesso, quanto à visualização, são as fotos de perfil, que destaco abaixo circulada de
vermelho (exemplo banda Cangaço), e as fotos de capa (a faixa ao lado da foto de perfil),
que atua enquanto plano de fundo para ilustrar a página inicial da rede social.21
Estas duas imagens podem ser acessadas por usuários do facebook, ao navegar neste
site, ou por qualquer usuário de internet ao utilizar ferramentas de busca. Esta
característica gera uma importância destas imagens, elas exercem a função de apresentar
a pessoa, um cartão de visitas. E estudos como de Almeida, abordam que nas fotos de
perfil, frequentemente são utilizadas fotos do rosto do usuário, e na imagem da capa (da
rede social), apresentam algo sobre suas práticas, hobbies, trabalho, família, entre outros.
É frequente que mulheres casadas coloquem uma foto de seu rosto (foto perfil) e uma foto
do casamento, ela e noivo, na foto da capa, por exemplo, ou tatuadores, que colocam seu
rosto na foto de perfil e, uma montagem que inclua logotipo, desenhos e máquinas de
tatuar na imagem da capa.
Como podemos observar, no exemplo que trago da banda Cangaço, através da
imagem ilustrativa abaixo:

20

CASSAGNE, Sophie. Le commentaire de document iconographique em historie. Paris, 1996.
ALMEIDA, Danielle Barbosa Lins de. Sobre auto-representação em imagens do Facebook aspectos
da cultura de gênero brasileira. Letra. Imagen. Sonido L.I.S. Ciudad Mediatizada Año VI, # 12, Segundo
semestre 2014 Buenos Aires arg | Págs. 147 a 160
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Figura 1 – Imagem do topo (foto e capa) do perfil no Facebook da banda Cangaço

No perfil coletivo da rede social facebook, o Levante do Metal Nativo o primeiro
topo trazia as logos das bandas envolvidas, demarcando quem eram as precursoras, em
um segundo momento, a definição do projeto coletivo ficou em maior evidência, como
mostro abaixo com as imagens:

Figura 2 – Imagem da capa do perfil coletivo no Facebook das bandas do Levante do Metal Nativo
em 2015

Figura 3 – Imagem da capa do perfil coletivo no Facebook das bandas do Levante do Metal Nativo
em 2016
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A ―foto de perfil‖ é a imagem que provavelmente tenta responder ―quem sou eu?‖
(auto-representação) e, para respondê-la as bandas do Levante utilizam as capas dos
álbuns, já para a ―capa do perfil‖, que é a imagem que provavelmente tenta responder
―que universo pertenço?‖ (texto complementar), respondem com alguma referência ao
movimento.
A relação estabelecida entre usuários e ―capa do perfil‖ lembra a que outras
gerações tiveram na escolha das capas de seus cadernos, e/ou adesivos que utilizavam
para ilustrar janelas, instrumentos musicais, pastas/mochilas escolares, por exemplo.
Dentro do universo do heavy metal as capas permanecem com a função de
apresentar a banda ao público, nela deve conter as nuances do trabalho, para isso, cria-se
uma narrativa para uma auto-representação cujos elementos básicos são o nome da banda,
o subgênero musical ao qual pertence e, tema que abordam em forma de imagem.
Ao esticar o olhar para a ―capa do perfil‖, além de conter o nome/logo das demais
bandas do Levante, destaco o slogan do movimento: ―União de bandas brasileiras de
metal que escrevem sobre o Brasil‖ (grifos da autora). Ao se descreverem como
brasileiras, e afirmar que escrevem sobre o Brasil, os grupos do movimento enfatizam o
pertencimento à um lugar, um território geograficamente estabelecido, com suas
fronteiras, culturas e leis, assim como, destaca um ―olhar de dentro‖, um olhar de quem
observa internamente, de quem vivencia experiências dentro deste território.
É importante ressaltar que as bandas idealizadoras do movimento apresentam
trabalhos semelhantes umas às outras enquanto movimento, porém não são iguais. De
forma a ficar mais didático, e não muito cansativo, podemos segmenta-las através das
maiores semelhanças, também para facilitar a compreensão das propostas.
Os grupos que apresentam capas com referências indígenas são as MorrigaM
(Amapá), Arandu Arakuaa (Distrito Federal), Tamuya Thrash Tribe (Rio de Janeiro),
Aclla (São Paulo) e VoodooPriest (São Paulo).
Do Amapá, a MorrigaM22 (ver anexo 1) percorria pelas temáticas celtas, deuses
nórdicos, vikings, quando lançaram o álbum Anhangá em 2013 (a autoria da arte da capa
não é informada, apenas partilham em entrevistas que é produzido por Jaime Lopes e
Sergiomar Junior do JJ Metal Maker Studio23). A vocalista explica que os indígenas tupis
(da América do Sul) chamavam de Anhangá os espíritos, que mesmo ao morrer,
22

Perfil do Facebook – MorrigaM. Disponível em:< https://www.facebook.com/morrigamofficial/?fref=ts>.
Acesso em: 12 de jul de 2016.
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É possível que a arte seja produzida pelo próprio estúdio.
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permaneciam na terra entre os viventes atormentando-os. Os anhangás podem assumir
qualquer formato, e por muitos séculos foram associados ao Diabo pelos não-indígenas.24
Algumas concepções os relacionam com espíritos voltados à proteção dos animais em
seus habitats naturais (florestas, mata, campo...), como no folclore brasileiro chamaríamos
de Caipora25.
A noção de morte e, a relação estabelecida com os mortos, varia de sociedade para
sociedade, inclusive dentre os milhares de grupos indígenas existentes. Em grande parte,
os povos indígenas acreditam em uma noção de mundo em espiral, e mantém uma relação
próxima com os mortos (estabelecendo diálogo com os mesmos), e o principal canal de
comunicação entre os mundos é através das águas26. Não podemos esquecer que muitas
comunidades indígenas se apropriaram de práticas religiosas como o catolicismo, entre
outros, estabelecendo relações de justaposição entre as práticas mais antigas e as recentes.
A cena da capa é em tons de verde e azul, e traz a proposta para quem a observa,
como se estivesse dentro de uma floresta, com uma mata densa ao redor, fechada,
deixando o ambiente muito escuro. Existe apenas um único foco de luz, superior e
centralizado, não fica explícito se é noite ou dia. O reflexo que a luminosidade dá no
chão, nos remete a um "chão de água", como um rio, desenhando um caminho para o
centro da floresta em que estamos.
Ainda é uma banda em transformação, inclusive de seu conceito, perceptível através
de seu logotipo e sonoridade. O álbum Anhangá traz o logotipo antigo da banda, ainda
com a Triqueta27 representando a letra ―A‖ de MorrigaM, e na letra ―O‖ um símbolo que
parece um nó celta, muito relacionados às bandas do subgênero Folk Metal28, que
entraremos em mais detalhes no próximo capítulo (Capítulo 2).

24

Disponível em:< http://tribosap.blogspot.com.br/2013/11/fernanda-brasil-fala-sobre-anhanga-o.html>.
Acesso em: 16 de nov. de 2017.
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Inclusive o clipe Aruanãs da banda Arandu Arakuaa, canção do primeiro álbum, aborda sobre este tema.
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=L11HRPYon7o>. Acesso em: 01 de nov. de 2017.
O autor Alberto Mussa tem uma publicação que aborda a mitologia dos tupinambás, cujo título é ―Meu
destino é ser onça‖. Disponível em:< http://www.albertomussa.com.br/>. Acesso em: 01 de fev. de 2018.
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(tri quetrus) que significa ―três pontas‖. O significado do símbolo, assim como o motivo de sua criação, não
tem apenas uma explicação, devido a dominação dos romanos, depois o catolicismo, causando apropriações
e ressignificações. Na contemporaneidade, a triqueta é utilizada para representar a união de três elementos
fortes na vivência dos indivíduos, como ―mente‖, ―corpo‖, e ―alma‖, ou até a Santíssima Trindade (Pai,
Filho, Espírito Santo).
28
Whiplash define como: ―folk metal necessita de letras com temática cultural, precisa soar como alguma
vertente do metal encaixando-se de forma perfeita com ritmos e melodias folclóricas, assim atraindo vários
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Outra banda que já foi classificada enquanto folk metal, com elementos célticos, é a
Aclla29 (ver anexo 1), de São Paulo, fundada no ano de 2007. O primeiro álbum é de
2009, com o título de ―Landscape Revolution‖ (tradução livre: ―Revolução da Paisagem‖,
―paisagem revolucionária‖), cuja capa, apresenta um esqueleto de peixe gigante (como
uma baleia, por exemplo) com um esqueleto de criança (ou humano pequeno) dentro, mas
com o álbum Pindorama (de 2015) tornaram-se mais populares, principalmente por
comporem refrãos na língua tupi, e integrarem no mesmo ano o movimento que aqui
abordo.
Existem algumas teorias sobre o significado de Pindorama, literalmente significa
―terra das palmeiras‖, e teoricamente este seria o nome escolhido pelos grupos indígenas
guaranis ao território brasileiro. Para esta teoria não existem fundamentos, porém é uma
das mais difundidas nas escolas, assim como, o significado das cores da nossa Bandeira
Nacional, também problematizada neste capítulo.
A autoria da capa não foi encontrada mas o produzido por Rafael Zeferino no
estúdio Audio Fusion. Buscam trazer para o trabalho as histórias dos povos indígenas e a
relação estabelecida com a terra, através da comparação com o sistema de dominação e
extermínio dos colonizadores europeus. Também abordam a relação com os deuses (como
tupã, por exemplo) e o uso de rituais no combate às invasões.
Ao visualizar a capa, no primeiro plano, em destaque, são as cores da Bandeira
Nacional brasileira, o azul, o amarelo e o verde, são intensos. A banda faz sua versão à
bandeira, ao observar os detalhes das cores, é possível ver que o verde se transforma em
uma sobreposição de folhagens e copas de árvores (como o coqueiro), na cor azul é
possível perceber o movimento das águas, as ondulações, a espuma que espirra da crista
de uma onda, e no amarelo, a brilho dos metais ao serem iluminados pelo sol/luz, que
identifica um tesouro, riquezas, o ouro dourado.
Uma análise de forma mais poética, pode considerar que as cores se fundem através
de um redemoinho, de uma força circular, que une os elementos (águas, ouro e a
mata/floresta). A força circular pode trazer referências sobre a noção de tempo, pensar o
tempo de forma não-linear, em espiral, representada pelo movimento do redemoinho.

fãs do estilo associado e divulgar a cultura, revelando um mundo de ritos, lendas e histórias para quem não
conhece e gosta apenas do som‖. Disponível em:< https://whiplash.net/materias/biografias/227425skyclad.html>. Acesso em: 16 de nov. de 2017.
29
Perfil do Facebok – Aclla. Disponível em:< https://www.facebook.com/AcllaBand/?fref=ts>. Acesso em:
12 de jul. de 2016.
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Uma noção que pode tornar possível diferentes tempos coexistirem. O passado, o presente
e o futuro caminham juntos, vivos e mortos habitam ao mesmo tempo em diferentes
planos, a vida não se repete, ela existe em ciclos que são semelhantes, nunca serão
idênticos, e por isso, nossos antepassados devem se comunicar conosco, nos auxiliando a
tomar decisões.
Desta força, deste movimento, da mistura de cores, elementos e tempos, surge a
imagem de um ser, com características muito próximas de um humano, porém seus olhos
não contêm íris ou pupilas. No local, existe um brilho intenso, uma luminosidade na cor
branca (intensificada pelo logotipo da banda, também na cor branca, no topo da capa,
acima deste rosto). Este olhar é utilizado de forma simbólica para representar energia,
uma força para além do humano. Frequentemente utilizado para expressar as habilidades
dos mais velhos de uma comunidade, o cego que enxerga além do visível, uma figura
mítica. O humano ali ilustrado pode ser um antepassado indígena, como também o
responsável pelos ritos religiosos, pois traz o elemento cocar em sua cabeça, além da
pintura facial.
O elemento que parece reger a engrenagem que movimenta o sistema, que parece
ser a válvula do redemoinho, é o símbolo Triqueta, o mesmo, aparece em escritos de
diferentes crenças pelo mundo, é de origem não-católica. Um símbolo que indica a
existência de três grandes forças que entram em sintonia através do movimento.
O título do álbum, na parte inferir da capa, fica na cor branca e em letras pequenas,
não é o elemento de maior destaque. Em grande parte o título do álbum, e/ou o nome da
banda ganham maior destaque em uma capa, e em segundo plano uma imagem para
ilustrar a essência da banda, ou do tema abordado na obra. Neste, a temática ganha
destaque.
A carioca Tamuya Thrash Tribe30 (Rio de Janeiro) lançou seu primeiro álbum em
2011, mas somente no último álbum, lançado no segundo semestre de 2016 (ver anexo 1),
que trouxeram etnicidades para suas canções e shows. O último álbum tem o título de
―The Last Of Guaranis‖ (em tradução livre, seria ―O último dos Guaranis‖), O site
(oficial) da Tamuya afirma que a capa é uma co-criação entre Luciano Vassan e Isabelle
Araujo, sendo esta, a artista plástica convidada para a criação da arte. A arte é uma
apropriação e resignificação de uma fotografia de Steve McCurry, para transmitir o
30

Perfil do Facebook – Tamuya Thrash Tribe. Disponível em:<
https://www.facebook.com/TamuyaThrash/?fref=ts>. Acesso em: 12 de jul. de 2016.
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conceito da relação entre indígenas e a terra, e chamar a atenção sobre o número de
suicídios de indígenas, devido à violência na disputa pelos seus territórios. E,
participações especiais que vão de Marcelo D2, passando por Gleyds Granden (mãe de
santo), Coral de Crianças Guarani Mbya e, Zahy Guajajara (ativista indígena da etnia
Guajajara Tenetehar).31

Figura 4 – Fotografia de autoria de Steve McCurry em passagem pelo Peru em meados de 2014
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Este álbum tem o diferencial de ser duplo (dois CDs), e a sua capa é do tamanho
das de DVD, quando pegamos a imagem da capa (enquanto um produto fechado), vemos
uma criança, a princípio indígena (devido ao corte de cabelo, pintura na face, e traços de
sua fisionomia como os olhos amendoados). Esta criança está acuada, com lágrimas que
escorrem de seu rosto, um olhar de medo, um boca trêmula, o rosto é o que mais tem
destaque. Em sua pele do braço, vemos marcas que parecem ser veias, mas elas estão na
cor preta, enquanto seu corpo faz contraste tendo uma pigmentação mais clara. Podemos
interpretar as veias como necrosadas, suas veias estão morrendo, ou até mesmo como o
fundo escuro, a escuridão (enquanto uma "entidade") esteja tomando conta de seu corpo,
a escuridão pode ser o próprio medo, o caos, o desconhecido.
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Disponível em:< http://www.tamuyathrashtribe.com/conheca-a-capa-do-album-the-teh-last-of-theguaranis/>. Acesso em: 16 de nov. de 2017.
32
Site oficial do fotógrafo Steve McCurry não traz informações técnicas sobre esta fotografia, apenas o
título PERU é associado à imagem. Em 2014, o fotógrafo fez uma expedição para a América do Sul e
Central. Disponível em:< http://stevemccurry.com>. Acesso em:16 de nov. de 2017.
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Ao olhar a contracapa, a figura centralizada é uma mão segurando uma arma. A
princípio é um corpo jovem, talvez infantil (pelo formato/traço arredondado,
principalmente da mão), ao fundo podemos ver árvores muito altas, antigas, o corpo
apresenta ranhuras, o que podemos perceber como veias na cor preta, como algo que está
necrosado, morrendo, ou podem ser as raízes (das árvores, do local em que pertence) que
tomam o seu corpo, ou até mesmo como algo frágil, que está se rachando/quebrando,
como uma porcelana.
A última imagem que devemos observar é a junção de ambos os lados (capa e
contracapa), enquanto um produto aberto. Em uma imagem única, é impactante ver uma
criança indígena segurando uma arma apontada para a sua têmpora, chorando, com o
corpo curvado de medo, se apoiando neste fundo preto. Podemos destacar dois elementos,
de um lado, existe o medo, e a escuridão, que tomam conta de seu corpo, e do outro, a
floresta, suas raízes, é uma criança impregnada com estes dois lados.
Mesmo com um corpo frágil, que não parece saudável (esta figura necrosada), a
forma como a mão segura a arma, não é de um suicida, não é uma mão determinada. Ela
não está em uma posição que seja favorável (em questão de força) para apertar um gatilho
contra o seu próprio corpo, é uma mão que apresenta dúvida, que poderia estar apontada
para alguém e voltou-se para si.
A sexta banda, aqui apresentada é a Voodoopriest33, também de São Paulo, é
formada desde 2014, e lançaram no mesmo ano o álbum (de estreia) Mandu (ver anexo
1), produzido por Brendan Duffey e Adriano Daga do estúdio Norcal, que conta a história
do indígena Mandu Ladino, o mesmo aprendeu as linguagens e a cultura não-indígena
(artes, língua portuguesa, o uso de armas de fogo, entre outros), e através destas
ferramentas, conseguiu organizar um motim contra os religiosos, o pano de fundo é
abordar o extermínio de indígenas na região Nordeste do Brasil em meados do século
XVIII.
Esta obra foi lançada no Dia do Índio (19 de abril de 2014), e relançada no
aniversário de dois anos do álbum (Dia do Índio em 2016), a banda comemorou com
vídeos feitos em animações para cada canção, contendo suas letras e narrativas, o que
mostra uma conexão com uma ação também pensada enquanto política.
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Perfil do Facebook – Voodoopriest. Disponível em:<
https://www.facebook.com/voodoopriest.metal/?fref=ts>. Acesso em: 12 de jul. de 2016.
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A arte da capa foi elaborada pelo artista polonês Raf the Might (artista plástico
polonês, elaborou artes para as capas de Slayer, Metallica, entre outras bandas), e
apresenta um crânio, uma caveira (especialidade do artista), utilizando um cocar (com
penas nas cores amarelo, verde e vermelho), e pintura vermelha na faixa dos olhos. Ao
seu redor, muitas flechas, com acabamentos diferentes ao compara as que estão no lado
direito (um tipo de pena) com as do lado esquerdo (com outro tipo de pena).
No canto esquerdo da imagem tem um objeto cilíndrico (como um cano), com
desenhos muito próximos aos que os guaranis esculpem em instrumentos (que
consideramos musicais) como o pau-de-chuva (instrumento também utilizado pelas
bandas do Levante). E ao fundo, uma floresta com árvores estrondosas, antigas, cujas
raízes chegam até a caveira, que aqui representa o indígena morto. A imagem pode
sugerir a questão do ciclo de vida. De uma forma geral, a imagem do indígena está muito
associada à conexão com a natureza. Como abordaremos ainda neste trabalho com mais
detalhes, criou-se a narrativa de que eram equivalentes aos animais existentes nas matas,
e com o passar dos anos este discurso apenas tomou novos formatos, inclusive quando
falamos dos direitos às terras indígenas, que no período contemporâneo é muito voltado
ao sentimento de pertencimento e aos cuidados com o meio ambiente.
O nome da banda está em maior destaque (logotipo no topo) se comparado ao título
do álbum (canto inferior direito). A caveira é o elemento de maior destaque, inclusive
pelas cores diferenciadas que estão nela se comparada com a do restante do cenário, além
de ser um símbolo muito ligado ao rock/heavy metal, por representar a morte, e o
universo que envolve o morrer, já que estes gêneros musicais são conhecidos pela gênese
de contracultura, anti-catolicismo, das trevas, feitos pelo Diabo.
Um detalhe que chama atenção na caveira, é que a mesma está gargalhando, que
transmite o sentimento de felicidade, de vitória (―quem ri por último, ri melhor‖). Pelo
rosto de Mandu estar perfurado (provavelmente com balas), podemos interpretar que ele
morreu, porém sua etnia permanece existindo, como pode ser interpretado pelo cocar
estar intacto (mesmo com a existência de um combate), sua cultura está preservada de
alguma forma. O cocar é um símbolo de identificação muito forte, até para nós (nãoindígenas). Desde o período de invasão dos portugueses, ele era comparado às coroas, e
aos poucos, com as grandes alterações dos espaços geográficos, das estruturas e formas
de organização dos povos indígenas, ele está muito presente nos espaços políticos,
inclusive utilizado pelo Movimento Indígena contemporâneo, em manifestações em prol
32

dos direitos indígenas, em eventos solenes, para que seja marcado um pertencimento, seja
percebida uma diferenciação entre indígenas e não-indígenas presentes, de forma
visual/estética.
O cocar tem penas com as cores verde e amarelo, que são as principais cores da
Bandeira Nacional brasileira. E pena a vermelha, pode se referir aos povos indígenas, pois
a cor vermelha foi associada à cor da pele, movido por muitas teorias da biologia que
dividiam etnias por cores - ―brancos‖, ―pretos‖, ―amarelos‖ e ―vermelhos‖ – hoje ainda se
usa a questão do ―sangue vermelho‖ para se referir aos povos indígenas, ao sangue
derramado em luta, já uma outra possível interpretação, é que as penas vermelhas,
utilizadas por grande parte das etnias indígenas, é ―pintada‖ com o sangue (de
menstruação) das mulheres, o que pode se referir à fertilidade, à manutenção destes
povos, à renovação dos mesmos.
A Arandu Arakuaa34, de Taguatinga no Distrito Federal, por ter uma diversidade
grande dentro dela mesma, se comporta como uma espinha dorsal deste projeto coletivo
que se autodenomina Levante do Metal Nativo. O nome da banda significa ―Sabedoria do
cosmos‖ ou ―saber dos ciclos dos céus‖ (que remete a cosmovisão indígena), este nome
retirado/inspirado do livro ―A Terra dos Mil Povos – História Indígena do Brasil Contada
por um Índio‖ escrito pelo indígena Kaká Werá Jecupé.
A banda emergiu em 2008, quando Zândhio Aquino (idealizador, guitarrista,
percussionista e vocal), mas somente em 2012, com uma estrutura mais sólida, que a
banda lança o EP-demo35 (homônimo) no Leste Europeu pelo selo Depressive Illusions
Records em tiragem limitada36.
Segundo Marcos Garcia do site Metal Samsara37, ao fazer uma crítica sobre este
álbum (EP-demo), comenta que a banda faz "Metal agressivo e intenso com ritmos
indígenas brasileiros", que as temáticas são voltadas para histórias vividas e contadas
pelos povos originários, assim como, a língua utilizada nas letras é a tupi antigo, a língua
original do Brasil. Esta obra foi produzida por Guilherme Peixoto no RS Estúdio.
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Perfil do Facebook – Arandu Arakuaa. Disponível em:<
https://www.facebook.com/aranduarakuaa/?fref=ts>. Acesso em: 12 de jul. de 2016.
35
Formato de álbum com poucas faixas, este, por exemplo, tinha o registro de 4 canções: 01. Tupinambá,
02. Auê!, 03. Kunhâmuku‘~i e 04. Moxy pe~e Supé Anhangá.
36
Sepulchral Voice Fanzine. Disponível em:<http://www.sepulchralvoicefanzine.com/2013/02/aranduarakuaa-primeira-demo-da-banda-e.html>. Acesso em: 26 de jul. de 2016.
37
http://metalsamsara.blogspot.com/2012/09/arandu-arakuaa-arandu-arakuaa-cd-demo.html
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Em setembro de 2013, lançam o álbum de estreia no Brasil, intitulado Kó Yby Oré,
também de forma independente (pelo selo MS Metal Records), produzido por Caio Duarte
(vocalista da banda Dynahead, dono e produtor musical do estúdio Broadband Studio). E
em 2015, Wdê Nnãkrda, (ver anexo 1) também com Caio Duarte (gravação, produção e
mixagem), neste álbum utilizam diferentes línguas, ao todo são cinco canções em Akwẽ
Xerente38, três em Tupi39, duas em Xavante40 uma em Português41.
É uma banda bem ativa em pesquisas, e eventos em prol das comunidades indígenas
no Brasil, e utiliza da linguagem, da estética, dos povos indígenas, assim como, de
elementos da música tradicional brasileira (baião, catira, frevo, moda de viola, entre
outros) também chamada de regional e/ou muitas vezes folclóricas, para conseguir fazer
suas canções, o que reflete em sua performance, seja no palco, seja nos vídeos, e nas
capas dos álbuns.
A última obra é Wdê Nnãkrda (de 2015), cujo projeto gráfico (encarte e capa) são
de Natalie e Bianca Duarte. As irmãs também são as idealizadoras e ilustradoras do
projeto Brasil Fantástico42, que é sobre mitologia brasileira, e envolve folclore brasileiro e
cultura indígena. Em entrevista dada para o blog Pindorama História, elas afirmam que
para desenvolverem suas ilustrações, utilizam da técnica ―pintura digital‖, e que o projeto
de ilustrar histórias consideradas lendas brasileiras surgiu para o trabalho de conclusão
do curso de Artes na Universidade Federal da Bahia (UFBA), porém com o destaque que
ganhou, também nas redes sociais, as irmãs seguiram com as ilustrações, e hoje contem
mais de 200 lendas catalogadas (maioria com origens indígenas), e se tornará um livro
(ilustrações e lendas), entre outros produtos, com parcerias externas.
A primeira imagem em destaque, por aparecer em tons mais claros que o restante
dos elementos encontrados na capa, é a figura de uma mulher, centralizada, representada
de corpo inteiro, com os seios à mostra, as bochechas pintadas de vermelho e, o tronco do
seu corpo pintado (com listras) como as ranhuras encontradas nos troncos das árvores.
As características empregadas a personagem da capa nos remete ao estereótipo de
representação de indígenas latino-americanos. Como as pinturas (já citada), os cabelos
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Watô Akwẽ (sou Indígena), Hêwaka Waktû (Nuvem Negra), Dasihâzumze (Brincadeira), Padi
(Tamanduá), Wawã (Anoitecer ) que é uma ―música instrumental‖.
39
Nhandugûasu (Aranha Grande), Nhanderú (Criador) e Sumarã (Inimigo).
40
Ĩwapru (Meu Sangue) e Ĩpredu (Ancião).
41
Povo Vermelho.
42
Interesse, entrar nos endereços: http://brasilfantastico.tumblr.com e
https://pindoramahistoria.wordpress.com/2015/02/13/brasil-fantastico-entrevista-com-bianca-duarte/
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longos, lisos e escuros, com corte em diferentes camadas (incluindo franja), utilizando de
um saiote aparentemente feito com vegetação, que se assemelha a uma palha, folhas
secas/desidratadas.
Embora o cenário seja muito semelhante aos jogos de vídeogame e/ou computador,
o corpo feminino representado se parece muito com os corpos reais de mulheres magras,
os traços trazem curvas, fugindo dos traços de "mulheres fantásticas", mulheres
robotizadas e/ou heroínas da Marvel.
Ela é uma mulher possível, iluminada e emoldurada pelo logotipo da banda, que se
encontra centralizado, na parte superior, como se estivesse no céu (junto a copa das
árvores), e o título do álbum (centralizado, parte inferior). O fundo é composto de uma
floresta em tons de verde, os tons mais claros atrás, e os tons mais escuros na frente, o
que nos dá a impressão de que estamos dentro da floresta. Olhamos de dentro para fora.
Nos outros álbuns a cor para o logotipo da Arandu era verde, em um degrade do
mais claro para o mais escuro. Aqui, ele vai de tons de verde para tons de vermelho. A
palavra Arandu está em verde, e a palavra Arakuaa está em vermelho, assim como as
penas que compõem a logo, a parte superior é verde, e a inferior é vermelha, o que pode
ser uma forma de informar que a banda está se tornando mais indígena, está mais próxima
de suas raízes, que está amadurecendo o trabalho (de verde para vermelho).
Os povos quando foram classificados pela ciência europeia em prol de garantir,
sustentar e legalizar o domínio, extermínio e escravidão de povos não-europeus,
considerou os povos indígenas enquanto povos vermelhos, assim como asiáticos como
povos amarelos, ainda hoje esta classificação é utilizada em muitos cadastros para órgãos
públicos no Brasil. E devido a isso, a cor vermelha nos remete aos indígenas, de alguma
forma representa estes grupos étnicos. Mas, para grande maioria dos povos originários
que vivem no Brasil, a cor vermelha está associada ao feminino, principalmente quando
"pintam" as penas utilizando o sangue de menstruação, e os maridos às fazem de brincos.
Seu corpo e rosto virados para frente fazem menção de caminhar. No fundo, temos
uma paisagem mais iluminada, que indica que a mulher está entrando na mata, ao mesmo
tempo em que cria uma luminosidade por de trás desta.
Ela caminha para dentro, do mais luminoso para o ponto mais escuro, de uma
vegetação mais aberta (acessível) para uma vegetação mais fechada, o ato de embrenharse. A única figura que tem movimento é ela, e ao seu redor surgem penas caindo,
potencializando este sentido de movimento.
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No lugar dos seus pés, temos raízes, que se conectam com a terra e, plantas ao seu
redor. Para complementar este simbolismo de raízes, embrenhar-se, enraizar-se, fazer
parte do que está ao seu redor, tem o título do álbum, Wdê Nnãkrda, localizado na parte
inferior da capa (no chão da imagem), bem centralizado (na cor vermelha), junto às
raízes. Seu significado é "tronco de árvore", "enraizamento", origem, raiz, base no idioma
Akwẽ Xerente. A base do trabalho é esta conexão entre banda-indígenas-naturezacosmovisão.
A banda afirma, em entrevista dada para o Blog ―Povos indígenas do Brasil‖, que
utiliza do diálogo com indígenas, vídeos publicados na internet pelos mesmos, livros e, de
dados tidos como oficiais sobre as etnias indígenas como o Instituto Sócio Ambiental por
terem dados mais acessíveis para escreverem suas letras. Como sabemos, os estudos sobre
indígenas é muito escasso, e dentre os materiais disponíveis as informações são
transmitidas através de um olhar eurocêntrico, com julgamento de valores, fortalecendo o
preconceito. Ao pesquisar pinturas de povos indígenas do Brasil, encontrei a imagem
abaixo:

Figura 5 - Indígena do povo Kanela, 43

Fica explícito que a ilustração da capa tenta uma proximidade com uma realidade,
procurou trazer para a personagem muitos detalhes em adereços, como o saiote, as
pinturas como ranhuras e, as bochechas pintadas de vermelho. Existe aqui um delimitar
diferenças com as demais sociedades, se não houvesse esta preocupação, nas pesquisas
que fiz sobre os diferentes povos indígenas existentes no Brasil, não conseguiria associar
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Indígena do povo Kanela. Acesso em:<
http://br.radiovaticana.va/news/2016/04/15/vergonha_os_%C3%ADndios_est%C3%A3o_sendo_extermina
dos/1222912> 14 de jul. de 2016.
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a imagem a qualquer grupo étnico, por exemplo. E conforme notícias encontradas, o povo
Kanela reside no estado do Amapá, e sua língua é do tronco Xerente, como a maioria das
letras elaboradas para este álbum.
Os grupos que apresentam capas com referências ao sertão, ao rural, à caatinga, e a
população que ali vive, como caipiras, caboclos e cangaceiros, são as pernambucanas
Hate Embrace e Cangaço.
A banda pernambucana Hate Embrace44, existe desde 2008, e iniciou sua carreira
com história egípcia através da demo "The Dawnof a New Age", e primeiro álbum foi o
"DominationOccultArt", mantendo o Egito como tema. Somente a partir da obra Sertão
Saga45 (de 2014), que a banda passou a trabalhar com temáticas envolvendo história do
Brasil. O álbum (ver anexo 1) foi produzido por Joel Lima e, é importante destacar que a
arte gráfica foi desenvolvida por um dos integrantes, Ricardo Necrogod (baterista da Hate
Embrace), o que pode ser um diferencial, já que a obra tem que ser traduzida para um
profissional que não se envolveu com o restante dos processos que completam a obra
(letras, arranjos, ensaios, gravação, produção, e etc.), um integrante vivencia muitos
destes processos, o que pode facilitar no momento em que é necessária uma interpretação
gráfica do que foi feito em formato sonoro.
A estrutura é muito interessante, esta obra está dividida em três atos (como uma
ópera), cujas letras foram elaboradas em português, e os temas são dedicados à história de
Lampião, e consequentemente, aborda a figura do sertanejo, sobre as questões do sertão,
do folclore brasileiro.
A banda fez questão de divulgar em suas redes sociais que a pesquisa histórica para
Sertão Saga existir ficou a cargo de Wanessa Campos, que inclusive faz as narrativas dos
3 atos, o álbum tem (também) a participação do cantor Silvério Pessoa na faixa Utopia e,
do músico Sérgio Ferraz (autor da faixa bônus ―Sertão Dual‖).
Na capa de Sertão Saga, em um primeiro olhar, podemos visualizar uma
sobreposição de imagens, ilustração elaborada com uma forte apropriação das linguagens
dos cordéis. A imagem é em preto e branco, o fundo está dividido ao meio, o mesmo
também exerce a função de céu, e em um primeiro momento não é nítido quem é Sol ou
Lua (ficam no topo da imagem), e o chão rachado é muito iluminado. A conexão entre
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Perfil do Facebok – Hate Embrace. Disponível em:<
https://www.facebook.com/HateEmbrace.BR/?fref=ts>. Acesso em: 12 de jul. de 2016.
45
Os mesmos lançaram uma cerveja artesanal com o mesmo título, Sertão Saga, que comento melhor no
próximo capítulo (Capítulo 2).
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céu/chão (fundo/parte inferior) é feita pelas vegetações, e pela cruz (feita de espingardas),
cuja qual, tem um chapéu (característico das vestimentas) de um cangaceiro pendurado. O
logotipo da banda se camufla, o destaque é dado ao título do álbum (Sertão Saga) escrito
em vermelho na parte inferior da imagem.
Como abordei, o título (Sertão Saga) está escrito em vermelho, mas sua grafia (a
fonte utilizada) é como algo "espirrado", um simbolismo para sangue (sangue espirrado,
sangue derramado), este sangue se conecta com o chão rachado, o que pode representar o
pertencimento ao local, ―dar o sangue por algo‖.
O chão também tem a função de túmulo, o que pode ser mais um elemento de
pertencimento, o ato de ser enterrado na terra em que viveu, cresceu e lutou. Este tipo de
túmulo também pode ser a representação de cemitérios "não-oficiais", onde pessoas não
identificadas, comuns, muito pobres, que não são bem quistas são enterrados sem
cerimônias, e até mesmo, pode fazer menção à alguns cemitérios indígenas, que utilizam
pedras para fazer a cobertura de suas covas.
Por um lado, o chão rachado, pode representar as dificuldades climáticas
enfrentadas na região sertaneja do nordeste brasileiro, na Caatinga, a região sofre
principalmente pelo alto índice de secas. Já na estrutura de organização política, a
principal dificuldade é se libertar do coronelismo, e de figuras construídas por este
sistema, como os jagunços (mantenedores dos coronéis) e quem tenta ser contra esse
sistema, conhecidos grupos armados do sertão brasileiro, aqui representados pelas armas
e chapéu dos cangaceiros (como foi Lampião).
A morte iminente, a seca pode te levar (o chão rachado), assim como, algum
conflito armado. O Cangaceiro que se aposenta (larga o chapéu), somente quando a morte
chega. A identidade atrelada ao trabalho, às ações feitas. Outra forma de interpretar, é que
depois da cruz, não existe chão rachado, seguir um messias (culto muito popular no
Brasil, muito famoso através da trajetória e construção de Canudos) pode ser uma
salvação, peregrinar em busca de terras melhores, novas oportunidades.
E a última imagem que podemos nos referir ao olhar a capa, é que a figura do
cangaceiro, como Lampião, pode ser um messias (armas/cruz/chapéu na mesma figura,
praticamente com o mesmo tamanho), ele pode levar seu povo em novos caminhos, e ele
pode dar a sua vida por isso, e ao morrer (largar seu chapéu), ele vai para o céu
(horizonte/fundo claro atrás da cruz) e virar herói/rei, representado pelo Sol, enquanto
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uma aureola (um círculo vazado) no topo esquerdo, cujos raios são triangulares, como
coroas, por exemplo.
Existem dois filmes que abordam sobre o universo de Lampião, considerados
referências artísticas no Brasil sobre a vida de Lampião, é o filme ―Lampião o Rei do
Cangaço‖ (de 1964, direção de Carlos Coimbra) e, o filme ―Deus e o Diabo na Terra do
Sol‖ (de Glauber Rocha, também datado de 1964) sobre o sertanejo Manoel e sua esposa
Rosa em busca da sobrevivência em terras de seca. Fala sobre a jornada de Manoel ao
tentar levar o seu gado para ser vendido ao coronel, a morte de parte destes animais pelos
castigos do caminho, a figura do coronel (representante do sistema denominado
Coronelismo), a decisão de deixar tudo para trás em uma fuga e, a redenção ao juntar-se
com um grupo religioso liderado por um messias.
As bandas do Levante do Metal Nativo ao informarem sobre onde estão pegando
suas referências, onde conseguiram material para as pesquisas de elaboração de suas
obras, respondem que as fontes vêm de diferentes artes e suas diferentes linguagens como
o cinema nacional, o folclore brasileiro, aos ritmos tidos como nacionais, as lendas e
histórias do Brasil, por exemplo. Existem alguns vídeos disponíveis no Youtube,
divulgados através do perfil coletivo no Facebook em que as bandas indicam livros e
sites, por exemplo, contendo o material utilizado para alguma letra ou trabalho.
Não muito distante desta atmosfera, está a banda, também pernambucana,
Cangaço46, formada desde 2009, já lançaram cinco álbuns, todos produzidos e lançados
de forma independente, sendo dois demos ―Cangaço‖ e ―Parabelo‖ (de 2010), e os EPs
―Positivo‖ (de 2011), Rastros (de 2013) e Retalhado (de 2015).
O álbum Retalhado (ver anexo 1) traz temáticas que abordam o universo do sertão
e, o povo caipira desde sua capa, passando pelos vídeo-clipes, até sua sonoridade. Não é
uma obra totalmente de inéditas, é mais focada em versões, e a banda escolheu
compositores e intérpretes de sua região, ícones populares, como Nação Zumbi, Zé
Ramalho e Alceu Valença, fez suas apropriações e resignificou para a linguagem do
heavy metal.
O primeiro elemento que tem destaque é o "chão" que se mistura com o "céu",
como uma névoa, o movimento representado transmite uma noção de poeira que levanta
do chão seco. A cor escolhida para o cenário ilustrado nos remete às fotografias como do
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filme ―Abril Despedaçado‖ (direção de Walter Salles, de 2001) e, a minissérie ―Hoje é dia
de Maria‖ (direção de Luiz Fernando Carvalho, de 2005), por exemplo. Obras estas que
representam o imaginário de sertão nordestino, de Caatinga, que permeia à muitos séculos
as literaturas (principalmente cordéis), e na contemporaneidade é mantida através dos
jornais.
Existe a representação de uma vegetação que se camufla com o solo (devido a sua
coloração), e o mesmo ocorre com as vestimentas ali representadas. Quando as roupas são
produzidas de forma artesanal, são utilizadas matérias primas locais, se não são tingidas,
ou não passam pelo processo industrial, permanecem com as características da região (as
cores que frequentemente enxergamos na paisagem local), e com aspecto rústico.
Em destaque, a figura de uma caveira (esqueleto humano) com roupas de
vaquejada/cangaceiro ao lado de um esqueleto de cavalo. Estes tipos de vestimentas são
feitas artesanalmente de couro, e através das técnicas utilizadas para que sejam curtidas,
tendem a ter uma coloração de óleo de urucum e, ficam rígidas (como uma carapaça) para
proteger do clima (Sol forte) e da vegetação, que na região da Caatinga são em grande
maioria espinhosas (como representa o cacto na imagem).
Lampião (Virgulino Ferreira da Silva) foi o cangaceiro mais conhecido no Brasil,
através de sua trajetória contra o coronelismo e o governo vigente, muitas vezes
referenciado como um messias, como uma possibilidade de liberdade. Conseguiu
sobreviver às diferentes investidas de extermínio por conhecer muito a região da Caatinga
brasileira, se protegendo. A figura de Lampião é uma das maiores referências ao
cangaceiro, e é a referência utilizada (até o momento) em todas as capas dos álbuns da
banda Cangaço, as ilustrações trazem diferentes aspectos de sua personalidade e
importância histórica.
Ao fundo, traços como os deixados pelos aviões "a jato", nos remetem a projeteis
de bala passando em meio ao pó, o cavalo parece estar assustado, levantando as patas
dianteiras, jogando o corpo para trás e para o alto, seu companheiro com características
humanas põe a mão em seu corpo (tórax) - gesto reconhecido, e repetido em filmes - para
acalmar o animal.
Uma possível interpretação, é que mesmo ao morrer, a luta não termina. A imagem
do cangaceiro e seu cavalo lembram a figura do trovador, como Dom Quixote, um
viajante que além de conhecer diferentes culturas por onde passa, e convive, consegue
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contar as histórias (lendas e mitos) de sua região, e agregar mais bagagens (histórias,
culturas e experiências) para sua próxima parada.
A banda paulista Armahda47, era um projeto de ―banda de estúdio‖, optaram
apenas por gravar um álbum e divulga-lo (na plataforma youtube) através de vídeos, um
para cada canção, em formato animação, e com explicação na descrição sobre o fato
histórico que utilizam como base para a letra. Porém, ao conquistar um público, criou-se a
necessidade de sair em turnê, e o projeto virou banda, e o primeiro show foi marcado para
o dia 7 de setembro de 2014 (Dia da Independência do Brasil).
A Armahda se difere das demais bandas do Metal Nativo, pois um dos seus
objetivos principais é trazer (diretamente) o debate sobre que tipo de História do Brasil é
ministrada nas escolas brasileiras, disseminada pelos livros didáticos, e a banda também
problematiza os tipos de heróis históricos. O debate não fica exclusivo ao álbum, a
Armahda leva-o para o perfil individual da banda no facebook, onde frequentemente
postam algum trecho da história oficial do Brasil, trazem curiosidades, novas versões e
possibilidades sobre alguns fatos e, tentam desvendar situações por traz deles, que foram
invisibilizadas pelo eurocentrismo, pela história vista apenas pelo olhar dos vencedores,
por exemplo.
As principais referências, e temas, vem de histórias de guerras como reflete na capa
do primeiro e único álbum (homônimo), Armahda (ano de 2013, ver anexo 1), apresenta
um brasão, que também podemos interpretar como um escudo, nele a composição de
canhões, e lanças que fazem parte das vestimentas de algumas guardas nacionais
brasileiras, e também, duas bandeiras sem uma cor e/ou um símbolo desenhado, a figura
central do brasão, frequentemente enaltece uma pessoa importante para aquele estado,
como um príncipe e/ou governante, ou até mesmo algum animal, juntamente com cores,
que reflita a personalidade do povo, porém a mesma está amórfica. Outro elemento
simbólico, bem pontual, é a escolha das cores, ela ―conversa‖ com a proposta da banda
Cangaço, no álbum Retalhado, aquele tom de terra, de indefinição. Pode remeter também
à metais como latão, entre outros, utilizados para a produção de moedas (dinheiro).
Estes elementos podem nos transportar ao Brasil das Bandeiras, o país em período
de transformação, sem símbolos, os mesmos serão definidos com o Império,
transformados e multiplicados pela República. Os bandeirantes são as figuras centrais
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para o principal processo de expansão de fronteiras do Brasil. Trabalhavam para os
domínios portugueses nos séculos XVII e XVIII, para que a coroa aumentasse seu
território nas Américas (não cumprir com o Tratado de Tordesilhas), este novo espaço
poderia salvar os lusos da pobreza, então foram feitos muitos investimentos.48
Pelo posicionamento da banda em pesquisar com integrantes do exército já
aposentados que foram testemunhas de fatos históricos (como explosões dos paióis de
Deodoro em 1958, no Rio de Janeiro) , assim como, com os herdeiros da família real no
Brasil (para fazer uma homenagem ao Imperador D. Pedro II, e abordar sobre o exílio da
Família Real em 1889)49, o sangue espirrado no brasão, e o crânio no canto inferior
esquerdo, podem representar o sangue derramado dos desbravadores, como os próprios
bandeirantes.
Muitos indígenas auxiliaram na trajetória dos bandeirantes, principalmente o que
muitos autores vão chamar de mamelucos (filhos de pais portugueses com mães indígenas
através da violência), por falarem Nheengatu, língua difundida pelos jesuítas, e que foi a
língua oficial no Brasil por pelo menos trinta anos após o descobrimento, conseguiam se
comunicar entre os dois mundos, conheciam os rios (as estradas do período), e muitas
comunidades indígenas acolheram bandeirantes para ajudar a capturar índios de
comunidades rivais, e poder exterminá-los.
É importante destacar que a historiografia também pode demonstrar um jogo de
poder, teorias muitas vezes estão associadas à necessidade de um grupo em se destacar.50
Os bandeirantes carregam esta dualidade, na historiografia encontramos dois momentos
para estes personagens.
A primeira fase, (séc. XVIII), Pedro Taques de Almeida Paes Leme, aborda como
sendo parte da nobreza, traziam o sangue puro dos primeiros povoados, eram
proprietários, vinham pelo comércio, e ocupavam cargos públicos, como chefe militares
(exercendo cargos militares era possível entrar para a nobreza).
A segunda fase, Gaspar Teixeira de Azevedo, faz referência à mestiçagem (com
indígenas), o autor argumenta que os bandeirantes não poderiam ser chamados de
48

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Americanos: representações da identidade nacional no Brasil e nos EUA.
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000.
49
Vídeos com entrevistas gravadas pela Armahda. Disnponível
em:<https://www.youtube.com/watch?v=b1-ToL68Qlc >. Acesso em: 23 de out. de 2017. EDisnível em:<
https://www.youtube.com/watch?v=vE1ehuA_p5A >. Acesso em 24 de out. de 2017.
50
Para este trabalho um dos maiores desafios foi encontrar as obras de referência, depois compreender em
que historiografia ela se encaixava, já que em minha formação eu não tive referências, gerou complicações
de como fazer uma triagem, escolher o que caberia ao projeto e o que deveria ser descartado.

42

mamelucos na História Oficial do Brasil pois seria uma ameaça aos padrões dominantes
estabelecidos, porém em sua personalidade fica evidente os traços indígenas moldados
pela necessidade da nobreza, matavam (características da barbárie) mas pelos motivos
certos (ou seja, pela causa nobre de atender às necessidades da coroa).
Os mamelucos era os responsáveis por destruir inúmeras missões jesuíticas, e ao
mesmo tempo, foram os fundadores de São Paulo, e foram ameaçados pelos comerciantes
portugueses recém-chegados, logo, pela historiografia, os mamelucos eram os rebeldes, e
os bandeirantes, os heróis. Pelo interesse o mesmo grupo da população tinha diferentes
nomenclaturas para não ferir a ordem vigente. A história de São Paulo no período
colonial (do Brasil) é muito marcada, e muitas vezes confundida, com a história dos
bandeirantes (cidade de origem da banda Armahda).51
Um outro ponto é o próprio conceito de fronteira, pois para o governo poderia ser
um ganho econômico, pois ocupariam um espaço ―vazio‖ (―somente mato e índio‖), e
com isso, levar a (dita) civilidade do litoral (capitais e portos) para o interior do Brasil
que guardava seu ―DNA autêntico‖, o que poderia refletir e alterar a própria perspectiva
do que poderia ser/virar o sertão brasileiro.
Fica evidente que muitos elementos se entrecruzam, que são mencionados pela
maioria das bandas, e que fica ―condensado‖ na imagem montada para a ―foto de perfil‖
do perfil coletivo do Levante do Metal Nativo. Vamos observar:
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Figura 6 - ―Foto do Perfil‖ – perfil coletivo Levante do Metal Nativo

O primeiro elemento destacado, pelo contraste de cores, é o verde e amarelo
(localizado na imagem de fundo do logotipo) as principais cores da Bandeira Nacional.
Esta é o principal símbolo nacional referenciado (de diferentes maneiras) nos álbuns
descritos, e está localizada no topo do logo (acima da palavra Levante). A bandeira é
símbolo (também) de um espírito desbravador (bandeirantes), de adentrar em sentido ao
interior do país.
O interior, a paisagem interiorana, de cerrado, de estradas de terra, os tons de
laranja, aparece no escrito METAL NATIVO, uma menção ao horizonte encontrado no
campo, com o Sol nascendo. Para muitos, a referência de um sertão único.
O "silêncio ilustrativo" sobre a parte litorânea, das florestas tropicais, dos centros
urbanos das principais cidades do país, com menções através da cor verde (no fundo) e na
escrita da palavra Levante, muito provavelmente por fazer referência de que as origens do
movimento segue fora do circuito "padrão", eles caminham "por fora", de forma
underground, independentes. Não caminham pelas ruas asfaltadas, estão abrindo o
próprio caminho em meio a mata, por exemplo.
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A primeira postagem do Levante mostra um mapa com a localização das bandas
integrantes ao movimento, o litoral em caminho do "coração do país", Brasília (Distrito
Federal).
O elemento que compõem a imagem de fundo são traços que lembram pinturas de
povos originários, rupestres, mas que ao ser ampliada, assemelham-se com peças de
mecânica, peças feitas de metal, assim como a moldura que engloba a Bandeira Nacional
e o nome Levante do Metal Nativo, que faz menção às chapas de metal (inclusive com
parafusos nos cantos), menção às placas de grupos de motos "estradeiras" (como a Harley
Davidson, por exemplo) que participam de viagens/excursões pelas estradas que
interligam o interior (nos Estados Unidos da América a mais famosa é a Rota 66), e
placas que informam a localização no interior do país. Provável referência ao
pertencimento de dois mundos o nativo e o heavy metal (gênero musical consolidado
enquanto estrangeiro e urbano).
Como observamos, existem elementos mais explícitos, por serem referenciados pela
maioria das bandas do movimento, como a construção/imaginário do sertão, o sertanejo
enquanto uma figura que descende (talvez) de um bandeirante, da mistura entre indígenas
e invasores europeus, que alguns autores folcloristas irão chamar de caipira, caboclo, mas
não com a personalidade do Jeca Tatu52, esta junção fez surgir uma população corajosa, e
bélica, para lutar por sobrevivência e direitos, os símbolos nacionais como a bandeira,
traz a união, a formação desta população, além de lembrar do espírito desbravador, de
atores de suas histórias, e as cores que remetem ao Brasil, e as referências à natureza.
Existe a definição de fronteiras, de brasilidade. A referência a oralidade é muito
presente, desde o cangaceiro estilo trovador (Don Quixote), perpassando pelas pesquisas
feitas com testemunhas dos processos históricos (em comunidades indígenas e/ou com
coronéis do exército aposentados), seja na linguagem escolhida para (re)contar estas
histórias em formato de canção, tanto quanto, para construir uma narrativa para a
trajetória do Levante através de vídeos.
O jogo simbólico das cores selecionadas para as imagens utilizadas tanto nas capas,
quanto nas imagens criadas e postadas para o perfil coletivo do facebook (grande parte
verde e amarelo), é pautada nas cores da Bandeira Nacional brasileira, e o significado
utilizado (de forma poética e simbólica) está relacionado ao conhecimento transmitido
52

Personagem criado pelo escritor Monteiro Lobato, imagem reforçada pelos filmes de Mazzaropi (Amácio
Mazzaropi).

45

nas escolas de que o verde representaria as matas, o amarelo as riquezas minerais e, o azul
seria o céu.53
É importante compreendermos que a bandeira utilizada atualmente no Brasil
(bandeira republicana), não rompeu totalmente com a bandeira do período imperial, pois
alguns elementos foram mantidos, mesmo com a troca de sistema de governo, e o
significado das formas e cores não coincidem com o que é ensinado nas instituições de
ensino.54
A bandeira que conhecemos nos dias atuais (ano de 2018) enquanto Bandeira
Nacional do Brasil traz muitas simbologias, mesmo sendo Republicana, a bandeira tem
como base a Bandeira Imperial (do Brasil), com o fundo/retângulo verde, o losango
amarelo e a esfera em azul. Os símbolos mais imperiais como a cruz e a coroa foram
retirados. E a frase "Ordem e Progresso" foi anexada.55
A confecção da bandeira do Brasil obedece às regras, principalmente com respeito
ao tamanho e posicionamento das formas geométricas de acordo com a Seção II da Lei nº
5.700, de 1º de setembro de 197156 (que dispõe sobre a forma e a apresentação dos
Símbolos Nacionais), mas não há referências sobre as tonalidades, mesmo embora nos
anos de 1998 e 2006, o Inmetro realizou análises de conformidade da bandeira.57
A bandeira republicana foi co-criada no final do século XIX, por Raimundo
Teixeira Mendes, Miguel Lemos e Manuel Pereira Reis, e a arte (desenho) executada pelo
pintor Décio Vilares. E a primeira bandeira foi criada pelo Decreto No 4, de 19 de
novembro de 1889, e por isso, o dia 19 de novembro é o Dia da Bandeira.58
A vertente teórica mais evidente para o conceito da bandeira é o Positivismo, que
do uso do lema de Auguste Comte, "o amor por princípio e a ordem por base; o progresso
por fim", surge o ―Ordem e Progresso‖59. O Positivismo está presente não somente na
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bandeira, mas também na construção da Identidade nacional como um todo, muitas das
construções deste período permanecem presentes até hoje na história contada sobre o
país.
A Identidade Nacional é algo imposto pelo Estado-nação, com o objetivo de
unificar e manter as fronteiras do país, fortalecendo o próprio Estado. Basicamente esta
imagem do que é ―ser brasileiro‖ define quem serão os cidadãos, os que irão (por
exemplo) receber políticas voltadas para o seu bem-estar, porém não quer dizer que a
população não se aproprie e ressignifique a Identidade Nacional em prol de sua cultura,
desejos e necessidades, no fim, é uma grande luta de forças em que a política é a principal
ferramenta para manter o lugar do poder intacto.
Ortiz ao investigar e organizar (de forma sucinta) como as diferentes culturas e
identidades nacionais brasileiras foram consideradas ao longo do tempo, demonstra como
a questão política é a principal problemática quando pensamos a formação de uma cultura
brasileira. O autor define identidade como uma construção simbólica, e afirma que a
identidade nacional brasileira é fruto da reinterpretação do popular pelos grupos sociais e
da própria construção do Estado brasileiro.60
O autor mostra como as primeiras teorias raciais do século XIX, vindas da Europa,
que foram absorvidas e aplicadas pelos intelectuais brasileiros até o início do século XX,
as mesmas são perpetuadas ainda hoje pelos livros didáticos através dos conteúdos e, a
forma de apresentar os mesmo para os estudantes.61
Com base em Silvio Romero, Euclides da Cunha e Nina Rodrigues, considerados os
precursores das Ciências Sociais no Brasil (na virada do século XX), Renato Ortiz levanta
a relação entre a questão racial e identidade brasileira, muito pertinente a este trabalho, ao
falar sobre as obras lançadas no período, estas transbordavam o Positivismo de Comte, o
Darwinismo Social e o Evolucionismo de Spencer.62
O Evolucionismo, que busca encontrar um fio que conecte as diferentes sociedades
concomitantes ao longo da história, parte de que o ―simples‖ (povos primitivos) evolui
naturalmente para o ―complexo‖ (sociedade ocidental). O que para alguns pode parecer
como algo inofensivo e talvez ingênuo, foi o que tornou a Europa como grande centro de
referência, como até então aparece nos principais materiais didáticos, consolidada a partir
da expansão do Capitalismo e, não podemos esquecer, que a mesma teoria ainda é
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aplicada para as sociedades que chamamos de hegemônicas em nosso contemporâneo,
como Estados Unidos da América por exemplo.63
Ao importar esta teoria, trouxe problemas para os intelectuais brasileiros, também
envolvidos na formação do Estado, para pensarem a realidade de uma sociedade
(brasileira) emergente e inferior (segundo a própria teoria). A partir disso, buscam-se as
causas de nosso (suposto) atraso, sendo ―o meio‖ e ―a raça‖ a base epistemológica dos
intelectuais, como a obra Os Sertões com um capítulo com o título ―A Terra‖ e outro com
o título ―o Homem‖.64
Ressalvo, que tanto o Brasil quanto o Novo Mundo, no processo de formação de
seu Estado, de sua sociedade, tiveram que enfrentam o vazio de um passado remoto (já
que não nos encaixávamos nos parâmetros europeus do que seria passado, do que seria
registro, organização e afins), nesta busca, construíram um passado pautado em raízes
mitológicas, e/ou em traços culturais dos europeus (a figura do português), do indígena e
do negro65.66
Em um primeiro momento, historicamente percebemos que estes simbolismos
geraram mais a segregação do que a união. O espaço, a consciência gerada pelo
pertencimento, foi o que deu início à um projeto de nação. O ―ufanismo‖, que estabelece
relação entre a natureza e o caráter o povo, deu o ―pontapé inicial‖ para unificar, para
uma Identidade Nacional.67
A teoria do historiador inglês Buckle que vincula desenvolvimento a fatores como
calor, umidade, fertilidade da terra e sistemas fluviais auxiliou a perceber (no período)
que o Brasil tinha/tem tudo, climas e relevos variados, por isso, ficou complicado explicar
os fenômenos econômicos e políticos através da geografia (―o meio‖) do país, então,
encontraram os ventos alísios, sopros que não existiam na Europa, e causador da
neurastenia do mulato do litoral, a rigidez do mestiço do interior (como em obras de
Euclides da Cunha) e a apatia do mameluco amazonense (segundo nina Rodrigues),
geramos uma história do Brasil contada a partir do clima e raça explicando a natureza
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indolente do brasileiro, as elites enquanto inseguras, com poetas de um lirismo quente e
nervosismo e sexualidade desenfreadas do mulato.68
Com a valorização da natureza existiam duas versões, embora ambas tenham como
prisma a falta de atributos culturais em nosso país (Brasil). A primeira é a versão ―Jardim
do Éden‖, pois a natureza aqui existente é paradisíaca. A ideia foi implantada desde a
carta de Pero Vaz de Caminha, e perpetua até os tempos atuais (ano de 2017). Já a versão
―Perigos dos Trópicos tem origem no discurso jesuítico no processo de colonização. Deus
construiu e abandonou uma natureza rica, porém bruta, misteriosa, perigosa.69
O território definindo identidades, e com isso, cria-se a noção de sertão, este lugar
geográfico e/ou social, também do imaginário (popular), consegue ter uma avaliação
positiva e negativa (―Jardim do Éden‖ e ―Perigos dos Trópicos‖) ao mesmo tempo, e sua
definição é muito relacionada ao território, ao geográfico, as referências das pessoas é
como uma lugar longe do litoral, é uma região de seca (agreste, semi-árido), com poucas
pessoas, distante das cidades, com terras para o plantio, onde se tem o predomínio de
tradições antigas. Tudo depende de quem está falando sobre o sertão, das referências que
se tem, e da onde se pertence. Por exemplo, pessoas de meios urbanos tem o sertão
enquanto um lugar de feras, indígenas, um território desconhecido, inóspito, onde se leva
uma vida difícil, mas que cria/constrói gente forte. Os bandeirantes poderiam se referir
como interior, com possíveis fontes de riquezas, assim como os governantes das
capitanias, um lugar temporário para se fazer um ―pé de meia‖, aos deslocados, uma
região com novas perspectivas, esperança de mudança, de liberdade.70
O ―meio‖ gera pessoas específicas, logo, este lugar desafiador gerou pessoas que se
adaptam muito bem, interagem muito bem com a natureza variada da região. Para
complementar, como podemos perceber nas relações feitas a alguns parágrafos anteriores,
a raça é um importantíssimo fator e para Silvio Romero é a base para política, história,
estrutura social, vida moral e estética de toda e qualquer nação. Os escritores românticos
focam no indígena, no tido como nativo, para promovê-lo a símbolo nacional, o fabricar
de um modelo (indígena) civilizado, não-real, sem ser pleno, como podemos observar nos
escritos de Gonçalves Dias e José de Alencar.71 E o sertanejo aparece como um símbolo
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positivo da nacionalidade pela sus simplicidade e resiliência, para se opor à vida no
litoral, enquanto uma experiência corrompida, falida.72
A população afro-brasileira no período do Romantismo é resumida em silêncio,
corrompido apenas com o processo de Abolição (1888), quando esta parcela da população
tornar-se-ia cidadãos (de segunda categoria), os intelectuais tiveram que repensar, e em
pouco tempo os afro-brasileiros tornaram-se mais importantes que os indígenas, pois estes
estariam fadados ao desaparecimento.73 Inclusive, a questão do desaparecimento dos
indígenas é algo que perdura até os dias atuais (em 2017), o que torna possível grande
parte da discriminação, falta de direitos e legitimação destes povos e suas culturas.
Somente a partir da Primeira Guerra Mundial (1914) que a busca pela identidade
nacional, pelo espirito nacionalista de união, procurou desvencilhar-se das teorias raciais
e ambientais, que até então pautaram o projeto de miscigenação/branqueamento, que
trouxe dilemas como: Como tratar a Identidade Nacional com disparidade Racial?; Como
encontrar equilíbrio?; Acreditar que a miscigenação mataria os vícios das raças inferiores,
trazendo a tona o melhor da raça branca.74
Manuel Bonfim se diferencia dos autores de seu tempo (Silvio Romero, entre
outros) por se aproximar de teorias mais voltadas para a biológica social como de
Augusto Comte, o mesmo relaciona as sociedade com organismos biológicos, existem
leis (orgânicas) que determinam a evolução de cada sociedade, além de fazer um paralelo
entre a nação e o meio onde está inclusa, por exemplo, Brasil – América Latina, perceber
o histórico da região como um todo se faz necessário, assim como, analisar sua relação
com a metrópole (uma possível parasita da sociedade em questão). E, ao contrário dos
demais autores (Nina Rodrigues e outros), considera a miscigenação uma possível
renovação para trazer o equilíbrio dos elementos (negativos) que o colonizador nos
deixou. 75
Renato Ortiz aborda que os escritos de Manuel Bonfim trazem um recorrente
problema da construção da cultura brasileira, que é a absorção das ideias estrangeiras. O
Brasil, como os próprios protagonistas-Modernistas da Semana de 1922 afirmam, é um
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espaço de imitações, um aglomerado de justaposições de produtos culturais vindos do
exterior.76
Ortiz em sua obra ―A Consciência Fragmentada‖ chega a conclusão sobre o
―sincretismo religioso‖ (ou melhor, ―justaposição de simbologias entre culturas
distintas‖), quando estuda os cultos afro-brasileiros: ele existe quando a memória coletiva
escolhe um elemento analógico, como Iansã é Santa Bárbara devido ao elemento chuva,
vale lembrar, que a autonomia dos sistemas são mantidos, a memória coletiva africana
conserva-se mesmo com elementos externos a suas culturas.77
Os escritos de Nina Rodrigues já trazem novas reflexões, mesmo com inspirações
raciológicas da geração anterior, porém foram questionadas somente a partir da Primeira
Guerra Mundial. No fim do século XIX, o formato de Brasil sinônimo de ―miscigenação
democrática‖ é gerado e, permanece até a atualidade (em 2017), com algumas alterações,
enxertos e retalhos. É importante lembrar que as novas experiências sociais no pósAbolição dos africanos (e seus descendentes) escravizados no ano de 1888 impulsionou
um repensar do Ser nacional, que logo criou-se o mito da democracia racial, o mestiço, a
mistura entre indígenas, europeus e africanos. O mito auxilia os intelectuais a interpretar
o Brasil, porém não os guia para conseguir transformá-lo.78
É através desta teoria que a origem do moderno Estado brasileiro é contada, Dom
Pedro II se despede, e com ele a monarquia, o que dá início a República Velha, a
economia escravista dá espaço para uma capitalista, e para resolver estas questões de
mão-de-obra, incentivou-se (uma maior) imigração europeia. No início do século XX, a
urbanização e a industrialização do país aceleram, emerge uma classe-média, e como
consequência um proletariado urbano.79 O sertão é visto enquanto atraso, um problema
social, político e econômico, é o oposto da nação desejada. 80
Neste período de transição entre século XIX e século XX, tanto o sertão quanto o
sertanejo são apresentados como regionalismos, e a autora Berta G. Ribeiro nos auxilia
com sua pesquisa ao descrever que o personagem do sertão, pertencente a uma cultura
rústica, é fruto de uma mãe indígena e pai português, este simbolismo (onde tem implícito
uma grande violência, contínua e sistemática), acaba por colocar que estes ―filhos‖, são
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criados pelas mães e dominados pelos pais. A mesma, cita os estudos de Darcy Ribeiro ao
abordar o conceito de ―Brasil Rural‖, falando sobre as culturas regionais (sertanejas), que
são: a crioula ligada ao engenho de açúcar, localizada na faixa de massapé do Nordeste
brasileiro, a caipira, voltada para a mineração e café, surgem a partir das parcerias com os
colonizadores para capturar indígenas, e utilizar os rios como estradas, a sertaneja, cultura
do sertão nordestino até o cerrado central, focada na criação de gado (vaquejadas, e etc.),
a gaúcha, responsável pelo pastoreio nas campinas do Sul, assim como, a cabocla,
representando a população amazônica, que tem como atividade a indústria extrativista.81
Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o tempo parece acelerar, o cinema, o
telégrafo, o avião e o foxtrote, e por fim, a Revolução de 1930 no Brasil, a política orienta
as mudanças, enquanto o Estado procura consolidar-se, as teorias raciológicas precisam
ser atualizadas, corresponder ao novo tempo. Para tal, Caio Prado Jr., Gilberto Freyre e
Sérgio Buarque de Holanda formulam a nova vertente para a historiografia brasileira. O
primeiro e o último autor citado são envolvidos com o espaço universitário (um lugar
novo no Brasil), a utilização do universo acadêmico para compreensão do nacional, e
Gilberto Freyre é um representante de uma tradição que segue os Institutos Históricos e
Geográficos, mesmo trabalhando fora da universidade, mantém uma conexão com o
tradicional.82
Após a Primeira Guerra Mundial, as personagens do sertão (indígenas, sertanejos,
etc.) são apresentados na literatura enquanto seres primitivos, que fazem parte da natureza
(como um pássaro ou árvore, selvagens), com uma certa inocência e ―tom‖ de piada.
Afonso Arinos é um dos destaques deste estilo de literatura (romantismo,
regionalismo/contos sertanejos), o autor participava das rodas de Donga e Catulo da
Paixão Cearense, e com o passar do tempo, foi redescoberto e considerado, para além de
um mediador da cultura (tida) como erudita e/ou popular, um escritor sintonizado com o
movimento nacionalista do pós guerra.83
A obra ―Os Sertões‖ de Euclides da Cunha foi embrionária para este movimento,
Olavo Bilac, a Liga Nacionalista, até chegar a Monteiro Lobato e a criação do Jeca Tatu
(figura jocosa de caipira). Nos anos 1920, o movimento modernista de São Paulo toca a
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todo vapor, o que incentivou a revalorização do rural, do caipira, do regional, era comum
nos saraus ver pessoas pertencente às elites com roupas (consideradas de) caipiras, assim
como, trazer atrações (verdadeiras, nativas) do sertão. Inclusive o cinema também teve
expressões seguindo esta vertente, como o documentário exibido pelo general Rondon
sobre os hábitos dos índios Coroados, que nos mesmo período foi projetado no Carnegie
Hall por Roosevelt.84
A literatura traz três perspectivas sobre o tema sertão: no romantismo é paraíso,
belo, justo, pureza original, que perdura até meados do século XX; depois é associado ao
inferno, sendo a violência a principal característica (tanto da natureza destemperada,
quanto dos viventes), tendo Euclides da Cunha como maior representante; por último,
purgatório, um lugar de transeuntes, de travessia, como um lugar de penitência, ao mesmo
tempo, lugar do fantástico, mítico como registrado por Guimarães Rosa.85
Roosevelt e Rondon fizeram uma expedição pelo Brasil após o primeiro deixar a
presidência dos Estados Unidos da América, nesta viagem entre 1913-1914. O americano
foi um dos responsáveis pela manutenção das fronteiras estadunidenses, assim como,
proporcionou uma releitura sobre o que é o cowboy (norte-americano), a figura
equivalente ao sertanejo (brasileiro).86
Ortiz ao citar Arthur Ramos, aborda que a temática racial foi reeditada, alterando o
conceito de raça pelo de cultura, este novo elemento permite eliminar a negatividade do
mestiço, tornou possível o distanciamento entre o biológico e o social, e do modo que foi
reelaborada, impregnou-se no cotidiano, no senso comum, e fez as últimas linhas do
desenho de identidade nacional que a muito havia se iniciado. O mestiço torna-se
nacional.87
Uma identidade nacional mestiça complica o discernir das fronteiras entre
cores/etnias, ao mesmo tempo em que encobre os conflitos entre brancos, indígenas e
negros, possibilita o pertencimento, o acreditar ―ser brasileiro‖.88 Complicações para os
movimentos políticos.
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No período Vargas, o mito das três raças se difunde pela população, já que através
dela, os cidadãos conseguem se ver de forma positiva, e permite uma interpretação sobre
as próprias vivências, por outro lado, o discurso de unidade faz com que elementos a
cultura negra, por exemplo, sejam incorporados como nacionais, perdendo suas
especificidades. Este ponto bate na tecla de termos muita dificuldade de identificar quem
são as populações negras do Brasil, refletindo nos debates sobre cotas, entre outras ações
afirmativas.89 Nos reconhecemos enquanto nacionais, mas encobrimos nossos conflitos
raciais90.
Nos anos 1950, a geração do ISEB altera o conceito de cultura, imprimem novos
rumos ao que chamar de cultura brasileira, estes intelectuais levam em consideração
estudos da filosofia e da sociologia, ao invés, do modelo norte-americano de culturalismo.
Aos poucos conceitos e expressões vão surgindo em nosso vocabulário, como ―cultura
alienada‖, ―colonialismo‖, ―autenticidade cultural‖ e, ―transplantação cultural‖, por
exemplo, utilizadas ainda hoje (em 2017), por isso, podemos dizer que os modernistas
criaram a base do que rege a questão cultural. Inclusive, conceitos internalizados no
cinema, teatro entre outros meios de entretenimento/cultura.91
Os isebianos, tendo o estudo de Roland Corbisier como pioneiro, se diferenciaram
dos demais, pois todos os anteriores tinham virado ―ideologia‖ do Estado, e os
modernistas seguiram rumos bem diferentes dos planejados por Jucelino Kubitscheck,
que internacionalizou a economia brasileira, no momento em que tentavam criar ―um
ideário nacional‖ em prol dos problemas do país. E depois, com a chegada do Golpe
Civil-Militar,

as

ações

do

grupo

foram

encerradas,

conseguindo

uma

popularização/sobrevida nas rodas dos movimentos ―de esquerda‖ e/ou progressistas, que
concretizaram, de alguma forma, as teorias do ISEB, como por exemplo, o Movimento de
Cultura Popular no Recife e o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos
Estudantes (o CPC da UNE).92
As teorias do ISEB, no campo da música, fez surgir um debate sobre o que é
nacional e/ou importado, que arrebatou a bossa nova (desdobramento do samba ou
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importação do jazz?).93 O debate sobre o purismo ainda hoje é explorado, além do
―popular x erudito‖.
Os folcloristas associam a cultura popular ao sentido de folclore, enquanto este, que
está conectado ao significado de tradição, seja enquanto memória coletiva, e/ou tradiçãosobrevivência. A cultura popular estabelecida como os saberes das classes subalternizadas
(uma visão de mundo destas classes, como Gramsci diria), associa estes saberes com o
―atrasado‖, e os saberes das elites enquanto algo ―progressista/desenvolvimentista‖, o
primeiro como a permanência de um legado, o conservador, e o segundo, como o frescor
das mudanças necessárias.94
Estas definições foram base para nossa literatura e estrutura social, até hoje
escutamos comentários que seguem esta vertente, porém, serão muito questionadas pelos
Centros Populares de Cultura. Ferreira Gullar, em seus estudos, afirma que a noção de
folclore fica no cunho mais tradicional da nossa cultura, e o significado da expressão
―cultura popular‖ é mutável, é uma tomada de consciência.95
O CPC (da UNE) quando aborda as ―obras da cultura popular‖ se referem às
atividades dos centros populares, dos agentes da cultura popular. Acreditam que o
intelectual ele não pode ser/estar afastado do ―povo‖, ele deve tornar-se parte do mesmo,
somente assim, conseguiria falar em nome do povo (falar sobre, falar para). São os
intelectuais que levam cultura às massas.
Neste caminho de teorias, percebemos que a perspectiva é de encontrar, criar, e de
construir o que poderíamos chamar de ―povo brasileiro‖, definir quem são, como são, e o
que fazem para manter uma identidade em comum, na tentativa inclusive de responder a
―invasão‖ (pré-estabelecida pela burguesia) do estrangeiro, do colonizador.96
O CPC trabalha com o conceito de cultura alienada, vinda das classes dominantes
(apropriada de alguma forma pelas classes dominadas) e uma cultura desalienada. A
política é a dimensão maior, ela rege as demais atividades. O popular é tido como uma
falsa cultura servindo apenas para (mero) entretenimento.
O nacionalismo, o nacional e o nacionalista, são sinônimos à cultura popular (para
Ferreira Gullar), no entanto, a prática do CPC é a tomada de consciência de que somos
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subdesenvolvidos, e pela nossa alienação, temos uma dependência com relação aos
desenvolvidos.
No mundo das artes, o rock seria a alienação cultural, enquanto a música folclórica,
regional, seria algo autêntico. A noção de alienação vinculada com a inautenticidade,
como se ao tocar rock, não colocaríamos elementos brasileiros nos elementos que
compõem o gênero musical, no estilo de tocar. Grande debate que os folcloristas já tinha
tido anteriormente.97
É o período em que a indústria cultural se organiza, se constrói, os anos 1960 se
referem ao período embrionário, e a preocupação e debate do CPC vinha na vertente de
que os meios de comunicação poderiam ser mais uma ferramenta de dominação das elites.
Em contrapartida, o Estado brasileiro cria uma política de cultura, emergindo
EMBRAFILME, FUNARTE, TV Globo, Projeto Minerva que se movimentam enquanto
administradores culturais. Compreende-se que as manifestações populares são inseridas
em meios de subordinação, ou seja, não é um problema 100% de alienação, e sim, de
poder.98
A política cultural do Estado enquanto Ditadura Civil-Militar (1964 até 1985), atua
de formas variadas. Uma política de turismo também é implementada, e ela caminha
próxima das Casas de Cultura Popular, para comercializar os produtos artesanais e as
práticas folclóricas.99
Parece existir uma segregação entre cultura popular, cultura de massa e cultura
artística. As empresas privadas que administram os meios de comunicação, como por
exemplo: o Serviço Nacional de Teatro, o EMBRAFILME (cinema), o Instituto Nacional
do Livro (livro didático) e a FUNARTE (artes e folclore). Não existe distinção do público
e do privado, inclusive o próprio governo foi o responsável pela instalação de todo o
sistema de comunicação de massa no país, logo, seria utilizado em benefício do próprio
Estado.100
Ortiz ainda revela que com o passar do tempo, o terror do controle sobre a cultura
caiu sobre as ações de censura, acredita que ela tomou um corpo de evidenciar o que
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acontecia no período. O período pós-1964 e o momento em que os bens culturais são mais
produzidos e difundidos, mas é o período com mais repressão.101
Para a Ditadura a questão da memória nacional, diretamente relacionada à
identidade nacional, é extremamente importante. Construir um povo, uma nação, e
conseguir controlar o que pensa, seria essencial. Castelo Branco cria uma comissão que
junto ao MEC funda o Conselho Federal de Cultura - CFC (1966).102
Intelectuais conservadores, que eram a favor do Golpe foram recrutados para o
CFC, nos Institutos Históricos Geográficos e nas Academias de Letras. O conceito de
mestiçagem emerge, tanto com o sentido de "mito das três raças", como o significado de
heterogeneidade, a diversidade existe na dimensão dada por Freyre unidos pela
diversidade, o nacional carrega especificidades do regional.103
O conceito de tradição, também envolve a identidade nacional, os Institutos
Históricos e Geográficos fixam a imagem dos "grandes nomes" da história, já as tradições
populares ficam a cargo dos folcloristas. Existe com isso a multiplicação de dias festivos
(dia do folclore, e etc.), assim como, museu histórico, entre outras ações. A cultura
popular é sinônima de tradição e identidade, já o popular se relaciona com a memória
nacional.104
O debate sobre o popular e a identidade nacional permeia a história da cultura
brasileira, Nelson Werneck Sodré afirma que tudo que é nacional é popular. Silvio
Romero abrange o popular e étnico, já que a constituição de povo (brasileiro) vem (desde
o séc. XIX) da junção de raças.105
O movimento Modernista busca nos ano 1920 uma identidade brasileira pautada
nos estudos folclóricos, na tentativa de criar um Departamento de Cultura, voltados para a
cultura popular. A tentativa de combater o colonialismo, a tentativa de "descolonizar" que
nos voltamos para a cultura popular, para encontrar a essência, o autêntico, as raízes em
uma perspectiva de libertação.106
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Paralelo (e imbricado) às questões de mestiçagem, o mito das três raças, o
pensamento brasileiro refletiu, e reflete, sobre as diferenças entre interior e litoral,
selvagens x civilização, cosmopolitas x brasilidade, metrópole x sertão.107
O ―estilo tropical‖ perpetua na identidade que exportamos para os demais países,
um discurso que começou para legitimar a expansão europeia e, com o passar do tempo,
apropriado pelos países hegemônicos (por objetivos próximos), que diz que a nossa
felicidade é natural, permanecemos com uma inocência, e ao mesmo tempo, não nos
livramos de nossa barbárie (intrínseco a nossa natureza), além da juventude de nosso
continente, o que abre precedentes para intervenções, colonizações e dominações
estrangeiras.108
No sentido de construir uma identidade nacional, ao comparar os Estados Unidos da
América – considerado o país mais hegemônico das Américas, que também é feito de
imigrantes, da mestiçagem - e o Brasil – local que estamos estudando -, se diferem, pois o
primeiro uniu o mito e a história, construiu uma narrativa que envolvesse toda a
população, um ser americano para a construção de uma nação, já o segundo, teve a
oportunidade de ―conquistar o Oeste‖ por duas vezes (sertão/interior e Amazônia), porém
não conseguiu trazer em sua narrativa a sua população na totalidade.109
Pelo que vimos, sete das oito bandas seguem pela vertente da ―História vista de
baixo‖, uma tendência Capistrano de Abreu que criticava a produção sobre a história do
Brasil ser a história apenas do litoral brasileiro (durante o século XIX e início do XX),
que as imersões ao interior deveriam ser escritas, e incluídas.
Observando o mapa na primeira página deste capítulo (pg.28), de forma poética,
podemos compreender como bandas do litoral adentrando o interior do Brasil. Somente a
banda Arandu Arakuaa não é do litoral brasileiro, e a mesma, é considerada a mais
indígena se comparada as demais bandas do Levante do Metal Nativo. A Arandu já está
no sertão, as demais estão caminhando para lá, (re)conhecendo este Brasil, e se
(re)conhecendo enquanto pertencentes à ele, a sua cultura. Também de forma poética, as
bandas desenham as Histórias do Brasil através de sua existência, proposta e composição
de bandas.
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Como é um movimento que integra bandas tão distintas, o Nativo presente no nome
do movimento não fica reduzido a apenas uma referência. Em algumas bandas os povos
indígenas são os nativos, para outras, a população do sertão e interior do Brasil é que são
brasileiros, pois surgem de miscigenações. O espirito do nativo é a resistência, e isso
todos concordam.
Outro ponto é que a maioria das bandas do movimento busca a internacionalização
de sua música, porém para atender às demandas do mercado fonográfico estrangeiro,
muitas das características do Levante foram alteradas após este período dos dois
primeiros anos, aqui analisados, e por isso também não ultrapassamos este limite. Muitas
vezes o exótico, o estereótipo, é o que mais chama atenção.
Como veremos no próximo capítulo, as bandas querem fundar um subgênero novo
dentro do heavy metal, ao mesmo tempo em que se destacam, querem provar que fazem
algo que ainda não existe e que precisa de uma nova nomenclatura.
O primeiro contato que temos com estas bandas é a capa do álbum, o segundo passo
é sua sonoridade, é o que permite que elas existam dentro do heavy metal.
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O “Metal” do Levante: uma análise de canção do Levante do Metal Nativo
O Levante se identifica enquanto bandas pertencentes ao universo do heavy metal,
como define em seu slogan ("bandas brasileiras de metal"), consequentemente, definem
também as sonoridades envolvidas e um público. Porém, ao criar um movimento
(musical/cultural) e requerer um novo subgênero musical próprio, com a nomenclatura de
Metal Nativo, para além de demonstrar uma preocupação com o mercado fonográfico e,
consequentemente o consumo deste gênero, afirma que existem características próprias
que não ―cabem‖ nos demais subgêneros, e de alguma forma, delimitam quem pode
pertencer ao movimento110.
Aproveito e destaco a importância da história em se debruçar sobre o tema heavy
metal, pois a historicidade do movimento é feita a partir de um mercado fonográfico,
grande parte escrito por jornalistas articuladores do meio musical. A maior parte da
análise das produções e dos praticantes vem da área da antropologia e sociologia,
preocupados com outros aspectos. A história frequentemente escreve sobre as práticas de
ensino envolvendo canções do gênero heavy metal. Na área da música falta uma análise
técnica mais específica, que nos auxiliem na compreensão dos aspectos específicos do
gênero.
Infelizmente em alguns momentos terei que abordar de forma generalizante, pois o
movimento tem uma diversidade muito grande, assim como o próprio gênero em si, mas é
através dos pontos em comum que estas bandas partilham os mesmo espaços.
O heavy metal é um gênero musical, organizado pela indústria fonográfica, que
emerge em meados dos anos de 1970, dentro da própria indústria fonográfica. A primeira
gravação, considerada pelos jornalistas/críticos musicais, mantida pela narrativa de fãs e
músicos, é o primeiro álbum da banda inglesa Black Sabbath. A princípio, este gênero foi
elaborado em estúdios por produtores na procura por criar algum ritmo novo, que se
diferenciasse dos dançantes que ocupavam as listas dos mais vendidos, o mesmo não
surgiu de manifestações vindas ―das ruas‖, e/ou em nenhum subúrbio, e não carregava
nenhuma agenda política como o punk ou funk.111
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Em tradução livre seria ―metal pesado‖, e seu significado tem muita relação com o
apelido utilizado nas primeiras publicações brasileiras, ―rock pauleira‖, pois faz menção
aos timbres e distorções (muitas vezes considerados ruídos). É um rock com uma maior
intensidade e altura, que se distanciou de suas raízes dançantes e, aumentou a
agressividade e a velocidade, características instrumentalizadas pelas novas tecnologias
de captação, efeitos e registros.112
Na década seguinte (anos 1980), na Europa, algumas bandas (por serem
contemporâneas umas às outras) circulam pelos mesmos espaços da cidade de Londres,
ocupam os mesmos bares, mesmos palcos, através deste fluxo, estabelecem um público,
um consumo desta música, que gera uma cultura, um circuito ao redor das mesmas, com
jornalistas/críticos musicais (importantes para as narrativas), artistas (importante para a
criação de figurinos, artes para capas dos álbuns, logotipos, entre outros elementos que
viraram vitais para este cosmos). Não existia uma relação entre as bandas (Iron Maiden,
Def Leppard, Samson, por exemplo), as sonoridades eram diferentes, mas mesmo assim,
o jornalista Alan Lewis batizou-as como New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM),
agrupando-as em um movimento pós-punk.113
As referências do NWOBHM chegaram aos Estados Unidos da América através de
LPs e algumas canções nas rádios, e impulsionou a formação de bandas como Metallica,
Slayer, Anthrax e Megadeth, que se apropriaram das sonoridades (re)conhecidas como
heavy metal e criaram seus próprios sons, o que fez surgir o (subgênero) trash metal.114
Nas décadas seguintes, o conceito de heavy metal está mais definido e solidificado
dentro da indústria cultural/fonográfica, e consequentemente um universo cultural onde
produtores/técnicos/bandas, jornalistas e público partilham códigos, e através da partilha,
foi cunhado novos termos para explicar, definir e diferenciar elementos estilísticos que
surgiram, e desenvolveram novos subgêneros, como melodic metal, power metal, death
metal, doom metal, entre outros, cada um com suas especificidades.115
No Brasil, o consumo do rock nacional (feito por bandas brasileiras) não
demonstrou grande expressão até os anos 1980, quando emergiu uma nova gama de
bandas e artistas envolvidos, o que trouxe uma diversidade sonora, e com autonomia.
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Neste período, os integrantes da Jovem Guarda já estavam na classificação românticos,
sobrando poucos artistas no rock para gerar um volume de vendas.
O Rock dos Anos 80116, ou BRock, era uma geração que nascera nos anos 1960,
que convivera desde sua infância com uma indústria musical organizada, com referenciais
diversos (histórico, culturais, políticos, entre outros), eram envolvidos com diferentes
linguagens como teatro e artes plásticas, e pertenciam ao meio universitário. No início
criaram um circuito de danceterias e bares em grandes capitais para se apresentarem, e
com isso, uma rede de divulgação que envolvia jornalistas e rádios, fanzines e pequenos
jornais universitários, o que gerou um interesse de grandes gravadoras.117
O Rock in Rio aparece na maioria das biografias (de músicos e artistas do período)
como um evento que impulsionou a divulgação do gênero, e ao trazer grandes atrações do
―rock pesado‖ internacional como Queen e Whitesneak, o festival apresentou novas
possibilidades de performances e sonoridades, e alterou de alguma forma a indústria
fonográfica, que tentava se adequar aos novos padrões internacionais, voltado à um
público jovem. Este panorama influenciou uma nova geração de músicos e bandas
(década de 1990) que já surgiram com uma sonoridade mais extrema como Krisium e
Sepultura, por exemplo.118
Entre década 1970 e 1980 aumentou o número de estúdios, e barateou os custos das
produções independentes. A indústria apresentou um crescimento e se reorganizou menos
segmentada e, ao cobrir todas as tendências construídas no meio urbano, retardou a
constituição de uma cena independente organizada. Nos anos 1980, a crise de matéria
prima trouxe transformações, as gravadoras segmentaram ao máximo, excluíram os
artistas não-classificáveis dentro do seu segmento escolhido. Deste momento, emerge um
movimento independente estruturado, também como um espaço para resistir.119
A partir de 1994, a economia brasileira mais estável, a abertura comercial, permitiu
novos maquinários e o crescimento da indústria fonográfica, pavimentado pelo poder de
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consumo, o que aumentou a compra de aparelhos de reprodução, e a popularização dos
CDs. A criação do canal segmentado MTV (em 1991), que apresentava uma programação
de 24horas diárias sobre o universo musical, formou a opinião de uma nova geração de
consumidores (entre 12 e 34 anos, no período), e gerou o impulso da produção de
videoclipes, uma divulgação ―em movimento‖ dos artistas.120
De forma paralela, o cenário dos independentes conquistou uma maior autonomia e
alcance, não somente pelas tecnologias digitais na produção musical, como os PCs e os
programas, ficaram mais acessíveis (pelo custo menor), impulsionaram a criação de mais
estúdios (inclusive caseiros), mas também com as novas redes de comunicação, o
aumento de emissoras de TV e rádio (locais, piratas e comunitárias) e internet. Os CDs e
cassetes eram as mídias mais populares no período.121
A internet auxiliou no processo de instrumentalizar seus usuários e horizontalizar o
processo de acesso à informação, não é apenas um emissor, e o restante é telespectador,
todos emitem e recebem uma rede. Esta forma de sistema se encaixou com o tipo de
narrativa criada e mantida para/pelos fãs de heavy metal.
Campoy chamou os envolvidos com o metal de praticantes, é um ótimo conceito
para definir esta rede de pessoas (bandas, produtores, divulgadores, público) que exercem
papéis fluidos em prol de manter este universo vivo. Todos os atores deste meio
desempenham papéis diferentes em situações diversas, como registrar, produzir, vender,
divulgar, ouvir, comprar, e acima de tudo, manter.122 E quando falamos dos
independentes, como são as bandas do Levante, estes papéis ficam mais difíceis de serem
definidos.
O sentimento de pertencimento é gerado de forma atuante, com sentido de
fidelidade. Os praticantes montam bandas, registram, produzem, criam festivais e espaços
(bares, danceterias, palcos, lojas, entre outros) para que haja eventos e pontos de encontro
para trocas/interação, conhecem as histórias que envolvem as ―figuras míticas‖ (os mais
antigos do heavy metal de sua região), as lojas de discos especializadas ou que permitam
a divulgação dos shows, e que liberam a venda de álbuns em consignação, ocupam as
ruas, o que gera novas formas de viver a cidade, através do apropriar e ressignificar estes
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espaços. É um meio trabalhado na oralidade, as gerações mais velhas e novas dividem os
mesmos espaços (sejam bares, praças e/ou ruas), e partilham as histórias de quem foi o
primeiro metaleiro/headbanger da cidade, a primeira banda, as histórias por traz do bar,
do dono do bar, os shows que os antigos viram, mas que as novas gerações jamais verão.
Existe uma transmissão de saberes.123
Para que a transmissão de saberes extrapole os espaços, expanda a recepção, e
chegue em outros circuitos, os fanzines124 impressos se tornaram comuns, também
existiam espaços específicos nas revistas especializadas (Rock Brigade, Backstage, entre
outras) com debates entre os leitores, e com o advento da internet, através de suas
ferramentas (emails, sites, blogs, redes sociais, por exemplo) os headbangers estenderam
suas práticas também para o espaço online. É frequente a criação de enciclopédias,
espaços como o Metal Archives ou o Spirit of Metal, que registram um tipo de ficha
técnica sobre as bandas (ano de criação, subgênero musical, país de origem, integrantes,
álbuns lançados, entre outros). João Paulo Andrade125 começou um site para divulgar
shows e lançamentos de álbuns, como um hobby, permaneceu trabalhando com
informática por mais de dez anos paralelo ao site, até que percebeu o quão rentável o
Whiplash se tornou, e hoje vive apenas deste, que é o maior portal de heavy metal do
Brasil.
Existe uma grande preocupação em manter a memória, as narrativas, e
consequentemente a identidade. As bandas do Levante, como são praticantes desta
engrenagem, alinharam suas produções, para melhor atender às demandas.
A canção ainda exerce a função de ―chave‖ desta engrenagem, ela pode ser lançada
sozinha (single), em álbuns menores (com poucas faixas) conhecidos como EPs, ou em
álbuns maiores (acima de 8 faixas) conhecidos como full lenght. A sonoridade alcançada
(nas canções) define os logotipos, em qual subgênero a banda será enquadrada. O
conceito que as canções geram em um conjunto (álbuns), define as capas, as
performances, e os vídeos clipes para a divulgação.
Napolitano nos guia para uma metodologia de análise desta fonte que também
apresenta especificidades, assim como a imagem, a canção está em outro suporte que não
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é somente o escrito. Em um primeiro contato, decifrar texto e contexto, depois as
camadas que fazem parte e dão sentido, de forma didática o autor divide em dois grandes
elementos, a letra e a música, os parâmetros poéticos e os parâmetros musicais, cada um
com suas subdivisões para um (re)conhecimento do potencial documental o mais
profundo possível.126 Tatit reforça que a canção só pode existir pela junção da melodia e
letra. A canção é uma linguagem definida por tudo que é letra e cantado de forma
entoativa (inflexão melódica).127
Através da canção analisada abaixo, tento interligar os elementos que fazem parte
deste universo do heavy metal, ao tentar evidenciar os diferenciais que o Levante do
Metal Nativo traz. Um elemento que merece destaque é o slogan do movimento,
―escrevem sobre o Brasil‖ de alguma forma o ato de compor, de escrever letras, e
melodias, com elementos de ritmos considerados folclóricos e/ou, o uso de instrumentos
já apropriados pelos gêneros musicais populares e folclóricos do Brasil, também é
escrever sobre o país.
Um primeiro ponto, é que as letras das canções em grande maioria são em língua
inglesa, outras em línguas indígenas, e poucas em português. Por um lado, a proposta de
romper com fronteiras, dialogar com o mercado externo (pertencer a algo maior, algumas
vezes tentar contrato com gravadoras estrangeiras e maiores), a opção por compor na
língua do país hegemônico (Estados Unidos da América, em inglês) é frequente. Já as
línguas indígenas, de comunidades encontradas no Brasil, é apresentar um
posicionamento, é falar através da língua nativa do país que não é ensinada nas escolas
fora das aldeias, é utilizar a língua de uma parcela da população que tem seus direitos
negados, que são mortos em prol da posse de terras. E o português, demonstra o
patriotismo, como abordamos no primeiro capítulo, é um elemento relevante para o
movimento.
A canção abaixo foi escolhida devido a sua diversidade em si, para conseguir
exemplificar os elementos de oito bandas ao ―mesmo tempo‖. A escolha de apenas uma
canção, cujo título é Padi, foi devido ao tempo disponível para análise, a mesma é a
quinta faixa do álbum Wdê Nnãkrda do ano de 2015, último lançamento da banda Arandu
Arakuaa.
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Wdê Nnãkrda foi produzido e mixado por Caio Duarte (também conhecido como
Caio Cortonesi). Neto de um proprietário de cinema, se envolveu com a arte de forma
familiar, e através de sua graduação em Desenho Industrial pela Universidade de Brasília
em 2008, conseguiu ser um profissional diversificado, o mesmo gerencia cinco perfis no
facebook relacionados com suas áreas de atuação, são eles: @cortonesi128, o perfil pessoal
onde podemos conhecer um pouco deste profissional, que também é conhecido como
Caio Duarte (da banda Dynahead); @dynaheadband129, perfil da banda de Heavy Metal
do qual é vocalista e compositor utilizando o nome Caio Duarte; @broadbandprod130,
perfil do estúdio de gravação, do qual é proprietário e produtor musical (setenta álbuns
em sua carreira até agora); @procyonfilms131, produtora cinematográfica, que além de
dono, é roteirista, diretor e produtor cinematográfico e, o @ifallart132, onde ele demonstra
suas habilidades artística enquanto designer e músico, é o seu álbum solo, sua sonoridade
e expressão artística própria. Estes perfis têm como língua base o inglês, o que já
demonstra um contato com o mercado estrangeiro.
A principal referência de Zândhio Aquino (idealizador, guitarrista e vocal) da banda
vem dos indígenas Xerente do sul do Maranhão, pois tem convívio desde a infância por
morar próximo da comunidade Salto Kripre, É parte de sua cultura. O vocalista acredita
que para seus cânticos, a referência seja as comunidades Krahôs e xavantes, pois também
residiram próximo de sua casa por muitos anos, as novas gerações se mudaram, mas os
ancestrais permanecem naquelas terras, pertencem àquela terra. Zândhio afirma que para
compor, aproveitava as horas iniciais da manhã e, transitava pela mata/floresta próxima
para escutar os sons da natureza, muitas vezes, levava uma viola ou instrumentos
indígenas para aproveitar as sonoridades para as melodias. Escutar o que está ao redor e
fazer o uso nas canções.
Schaffer, ao se debruçar no conceito de paisagens sonoras, nos exemplifica como a
música está presente em nosso cotidiano. Nossas primeiras experiências são através da
audição e com isso, partimos para as próximas, fala-voz-oralidade. Tudo que está ao
nosso redor apresenta um timbre, um ritmo, que também auxiliam a moldar nossas
identidades, a existências dos sotaques para uma mesma língua, demonstram isso.133
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Ao seguir o modo de composição, as gravações também respeitaram o processo
orgânico, em alguns momentos substituíram as batidas do bumbo da bateria por batidas
de pé no chão, por sentirem que fazia mais sentido para a proposta, por exemplo.
Demonstrar e sentir a ligação com a terra, as melodias tinham muita relação com as
raízes, as origens de Zândhio, e tentar chamar a atenção de todos para se (re)conectarem
com a terra, não somente com as questões ambientais, como também espiritual, ancestral,
tentativa de divulgar a cultura ancestral.134
Padi – Tamanduá
Pikõi si wawẽ mãt aikuwa mõ

A velha foi no mato

Pikõi si wawẽ mãt kikre kmẽsi

A velha comeu cupim

Tahã za mõ

Ela anda

Tahã za sa

Ela arrasta

Tahã za wara

Ela corre

Wanõr~i wat kmãdkâni

Nós estamos vendo

Pikõi si wawẽ mãtô tsi Padi

A velha se transformou em Tamanduá

Tahã pikõ wra kõdi

Ela não corre

Pikõi si wawẽ mãtô tsi Padi

A velha se transformou em Tamanduá

Tahã pikõ wra kõdi

Ela não corre

Tahã za mõ

Ela anda

Tahã pikõ tê wasam kõdi

Ela não nos viu

Tôka teza ai-hârâ

Você grita (3x)

Ĩpahidi

Estou com medo

Ambâ nõrĩ mãtô Padi wi

os homens mataram o tamanduá

Ambâ nõrĩ mãtô Pikõi si wawẽ w~i

Os homens mataram a velha

Wa waza ĩmõrĩ

eu vou embora (2x)

Ambâ nõri mãtô Padi wi

os homens mataram o tamanduá

Ambâ nõrĩ mãtô Pikõi si wawẽ w~i

Os homens mataram a velha

Wa waza ĩmõrĩ

eu vou embora (3x)
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A melodia desta canção surgiu de um riff de guitarra nas passagens de som, a banda
como um aprovava a sonoridade, e a partir desse fragmento emergiu os demais
elementos. A princípio, a obra tem um clima tenso, mas é objetiva e direta.135
O áudio inicia com um apito (como o de um navio) e parece ser de algum
instrumento acústico de sopro (apito, flauta, etc.), em uma nota loooonga, como um
anúncio. Uma ―trombeta‖ que anuncia a entrada da guitarra e bateria juntas, em sintonia,
a guitarra distorcida, bem marcada, as palhetadas imitam o tocar de tambores. Os dois
instrumentos podem representar o menino e a idosa caminhando (lado a lado) dentro da
mata.
A bateria mantém a marcação de um tambor seguindo a ―melodia percussiva‖. A
guitarra solo segue a batida que marca o tempo, e a guitarra base segue as melodias dos
pratos da bateria.
E mais uma vez o apito (muito similar o primeiro), desta vez anuncia a entrada dos
vocais. Ênfase ao canto. Durante toda a primeira frase, a guitarra permanece com uma
nota prolongada (distorcida). A voz de Najila está límpida, suave, estabelece um clima
tranquilo, não temos entonações que lembrem cânticos indígenas, apenas canta no ritmo
marcado pelo tambor, o tambor conta a história junto. Cada sílaba é acompanhada com
um toque no tambor, bem marcado sobre o que é dito, ênfase sobre o que é falado.

Pikõi si wawẽ mãt aikuwa mõ

A velha foi no mato

Pikõi si wawẽ mãt kikre kmẽsi

A velha comeu cupim

Tahã za mõ

Ela anda

Tahã za sa

Ela arrasta

Tahã za wara

Ela corre

Wanõr~i wat kmãdkâni

Nós estamos vendo

Do primeiro momento, para este segundo, existe uma mudança de melodia que dá
um sentido de looping, uma ―virada‖, como se a trajetória fosse alterada, um ―rebobinar‖,
a linha melodia alterada simboliza a alteração sofrida na a ordem/na história. Uma
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ruptura, que se encaixa com a letra da canção (a transformação). Toda esta segunda parte
é cantada com uma voz gutural, a entonação e demonstrar a intenção para dar a má
notícia de que a senhora tornou-se um tamanduá. A voz frequentemente é feita pela
própria Najila (um diferencial, pois, a maioria das bandas o gutural é emitido pelos
homens), em alguns shows o baixista faz o gutural. A guitarra é o instrumento que
acompanha o ritmo da frase cantada, ela conta o ocorrido junto.
Praticamente no final deste momento, a bateria acelera, efeitos de pedal duplo no
bumbo, como um ritmo de corrida, um passo atrás de outro.

Pikõi si wawẽ mãtô tsi Padi

A velha se transformou em Tamanduá

Tahã pikõ wra kõdi

Ela não corre

Pikõi si wawẽ mãtô tsi Padi

A velha se transformou em Tamanduá

Tahã pikõ wra kõdi

Ela não corre

Tahã za mõ

Ela anda

Tahã pikõ tê wasam kõdi

Ela não nos viu

Este terceiro trecho da letra da canção é cantado em dupla. Em forma de coro a
frase ―Tôka teza ai-hârâ‖ é cantada com forma de cânticos indígenas. E de resposta, o
grito ―Ĩpahidi‖, cantado de forma gutural.
Na palavra kõdi, a bateria e a guitarra aceleram, criam mais força, fazem os
loopings juntos, como alguém perdido, que corre pela mata para voltar a aldeia e chamar
a atenção. A melodia cria um clima de desorientado, a dúvida, o questionamento antes de
compreender o que aconteceu.

Tôka teza ai-hârâ

Você grita (3x)

Ĩpahidi

Estou com medo

O instrumental desaparece aos poucos, emerge apenas um vocal masculino (de
Zandhio), como um canto solo, voz límpida, similar aos cânticos indígenas. A voz em
primeiro plano e, ao fundo uma nota longa da guitarra solo, até entrarem em frequência
(voz/guitarra). Tamanduá e velha são as mesmas criaturas.
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Um coro canta a frase Tôka teza ai-hârâ, a bateria imprime com pedal duplo no
bumbo, o sentido de tropa vindo, um pé atrás do outro, lembra um pouco o ritmo de
marcha, o correr em grupo. O coro grita em uníssono. E a resposta é um gutural Ĩpahidi.
Repetem três vezes este trecho.
Ambâ nõrĩ mãtô Padi wi

Os homens mataram o tamanduá

Ambâ nõrĩ mãtô Pikõi si wawẽ w~i

Os homens mataram a velha

O próximo trecho é cantado apenas por Zândhio, com vocalizações semelhantes aos
cânticos indígenas. Uma nota na guitarra fica soando ao fundo. Até que na frase Wa waza
ĩmõrĩ, vem maracás com o coro, e percussão acompanham cada silaba da frase. O
coletivo (coro) reforça a escolha, é uma escolha conjunta de ―ir embora‖. O aviso é dado
por apenas um (representada pela voz de Zândhio), e a escolha é coletiva.

Wa waza ĩmõrĩ

eu vou embora (2x)

Ambâ nõri mãtô Padi wi

os homens mataram o tamanduá

A voz solo acompanha as vozes do coro, todos viram um.
Ambâ nõrĩ mãtô Pikõi si wawẽ w~i

Os homens mataram a velha

Wa waza ĩmõrĩ

eu vou embora (3x)

Ao fim, a melodia das guitarras distorcidas abre caminho para um som mais limpo
(com solos de guitarra não tão distorcidos), um frevo, a música soturna é alterada para
uma melodia alegre, festiva, animada. A compreensão do ocorrido, um novo recomeço. A
melodia volta às raízes, ao distorcido, fica mais forte, intensa, rápida, retorno ao heavy
metal. Segundo o compositor, é que a aldeia pode desfrutar da carne do tamanduá, a
aldeia foi alimentada.
Para esta canção, a Arandu Arakuaa disponibiliza um lyrics vídeo (um vídeo que
apresenta a letra da canção) na plataforma youtube, na descrição da obra está o título e
ano do álbum que esta canção faz parte, a letra original e a tradução. A banda utilizou o
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facebook para informar do vídeo, e replicou a informação no perfil coletivo Levante do
Metal Nativo.
O tema de Padi é uma lenda, sobre um menino e uma senhora mais velha da
comunidade (uma avó), que após perceberem que a aldeia estava sem comida, seguem
pela floresta na procura de alguma possibilidade, a idosa come os cupins, e a partir disso,
ela vira um tamanduá, o menino fica assustado, chama a comunidade, que acaba por
matá-la, e o tamanduá vira alimento, um ciclo, uma transformação em prol do coletivo,
uma morte não significa apenas um (tipo de) fim, mas pode ser um recomeço. Uma
referência aos conhecimentos transmitidos de geração em geração, que servem para
estabelecer a moral e valores, frequentemente ensinados de forma oral. A melodia auxilia
muito a perceber a ênfase à oralidade, quando ―em roda‖, as comunidades introduzem os
assuntos com instrumentos, muitas vezes eles são os únicos a ―falar‖, uma forma de
―implementar‖ um espírito, um sentimento/sentido, e com isso, o desenrolar das histórias.
É comum as bandas produzirem vídeos que auxiliam na compreensão do conceito
da obra, assim como a Arandu fez. É frequente também, dentro do universo do heavy
metal, pensar como um livro, as faixas seriam capítulos, e por isso, a ordem de escuta
deve respeitar a ordem das canções. O conceito das letras também é abordado, de forma
específica (uma a uma), pois nem sempre são narrativas lineares (início/meio/fim).
O elemento que as bandas deste subgênero tem em comum, é que elas buscam suas
origens, elas pesquisam historicamente o passado de suas comunidades, sociedades, assim
como, o seu folclore, cultura, crenças, e com base no resultado das pesquisas, colocam
nas canções os elementos descobertos, tudo isso, integrados com uma sonoridade já
(re)conhecida enquanto heavy metal.
A questão da ancestralidade é um tema muito trabalhado por todas as bandas do
Levante, as Pernambucanas se remetem muito ao caipira, a Recife de outrora, que acabou
urbanizada e descaracterizada pelo bem da urbanização e distanciamento com a natureza.
A (re)conexão com a terra, com a base, com o perceber o pertencimento ao local em que
você está inserido.
Um elemento muito importante são os ―cantos indígenas‖, melodia de cantos muito
similares aos ouvidos em comunidades indígenas, apresenta uma proximidade com a
ancestralidade, com os ―mais velhos‖, com a tradição de transmitir oralmente os valores
de uma comunidade. Para Pindorama, a Aclla pesquisou os cânticos de diversos povos
como os Krahó, Guaranis, Xavantes e Kaiowas, e o vocalista afirma que as melodias
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apreendidas das vocalizações viraram linhas melódicas para violões.136 Assim como a
Armahda, também foi às aldeias para encontrar as referências sobre as histórias indígenas,
perceber as vivências e as melodias, os sons ali presentes, por exemplo.
O gutural é a distorção da voz, o que da uma entonação e ritmo bem diferente para
som que é emitido, é uma marca do heavy metal, principalmente do metal extremo, que é
o agrupamento de subgêneros como thrash e death.
O primeiro é conhecido como um dos estilos mais antigos, fruto da mistura entre
punk californiano (que depois gerou o hardcore) e metal, este estilo fez a ruptura do
heavy metal virtuoso (exemplo: Led Zeppelin) com muitos solos de guitarra
intermináveis, traz consigo uma sonoridade mais urbana, crua e direta, a banda
Motorhead é a mais popular e antiga do estilo.
No death, é comum a composição do jogo entre claro e escuro, como a própria capa
de Sertão Saga da Hate Embrace, e esta perspectiva é levada para os vocais, os claros,
seriam os agudos (quase líricos) das vocalistas mulheres, e o escuro, as sombras e trevas,
seriam os guturais produzidos por vocalistas homens. Diálogo entre a voz lírica (de ópera)
e o gutural remete ao extremo, ao underground, ao ―Diabo‖, uma conversa entre a Bela e
a Fera.137
O death, representado aqui pelas Cangaço e Hate Embrace (ambas pernambucanas),
é o subgênero voltado para as literaturas com temas que circulam pelos espaços ocupados
pelos praticantes do heavy metal, em nossa pesquisa, as bandas apresentam uma conexão
também com as literaturas regionais, principalmente o cordel, que consiste em textos
escritos em folhas (tipo jornal) que ficam presas em varais, cordas, as pessoas passam e
pegam. A poesia deste tipo de literatura é extremamente envolvida de oralidade, cada
poesia tem um ritmo, uma forma de ser dita, a métrica e as rimas são pensadas ―em voz
alta‖. As bandas se apropriaram e ressignificaram o cordel.
O Black é o mais extremo, seja nas distorções de vozes e instrumentos, seja nas
temáticas, mas são muito populares por suas pinturas corporais.138 Algumas bandas em
shows pintam braços e rostos baseados em pinturas de comunidades indígenas.
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Os instrumentos para além da bateria, baixo e guitarras, considerados base para a
reprodução do metal, coexistem com o violão/viola caipira, tambores, maracás, flautas,
pau-de-chuva, chocalhos como caxixis e os efeitos de diferentes sementes presos
(amarrados) nos braços e pernas, palmas, ―pisadas‖, que auxiliam na emissão de ritmos
como frevo e baião, entre outros, que são considerados regionais, apropriados pelo
folclore. O corpo enquanto um instrumento acústico, orgânico, o primeiro instrumento do
mundo. Nem todas as bandas utilizam de melodias com instrumentos indígenas, e/ou
cânticos, como a Voodoopriest, que utiliza somente da temática para elaborar as letras.
A Whiplash139, hoje o portal mais conceituado, por ser o mais acessado, de rock e
heavy metal, define o folk metal como um gênero musical que visa apresentar a cultura,
história, crenças e hábitos de uma determinada sociedade. Existe uma mescla de
subgêneros de metal e tradições, o black metal, o death metal, o doom metal, o thrash
metal, o power metal que se fundem com música folclórica celta, viking, escandinava,
pirata, germânica, asiática, entre outras. O site alerta que algumas bandas podem compor
trabalhos com esse tipo de tema nas letras, mas a musicalidade é essencial, senão, são
excluídas do folk metal, pois é necessário letras com temática cultural, e soar como
alguma vertente do metal, encaixando-se com ritmos e melodias folclóricas, o
―acabamento‖ vem dos diferentes instrumentos típicos como gaita-de-fole, flauta, violino
e harpa, por exemplo. Nos shows, as performances tornam-se teatrais pelos gestos e trajes
que buscam representar a sociedade que abordam em seus temas, por exemplo, interpretar
um viking, um pirata, ou pertencer aos povos originários, é expressar em todos os
sentidos (roupas, aparência, sonoridade, letras, e instrumentos). Como o folk metal não
carrega a função de ser essencialista, puro, pode alcançar públicos diferentes da música
folclórica.140
A nomenclatura folk metal vem do conceito de duas palavras. O folk vem da palavra
folclore, referência às origens, a uma memória coletiva de uma sociedade. Com a
necessidade criada pela humanidade em se compreender, principalmente quando
percebem uma grande ruptura social, como a troca de um sistema, por exemplo, é
frequente recorrerem às referências consideradas mais essenciais, e um dos possíveis
139
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reflexos dos questionamentos, é o emergir de expressões que colocam em voga essas
essências, neste processo, o ―folk‖ virou tema para letras e melodias, para canções.
Chegou ao universo do heavy metal no início da década de 1990.
O termo folclore foi cunhado por W.J.Thomas em 1846, o termo fo'klore tem
origem de "folk", "povo", e "lore", antiga palavra para designar um "saber", saber do
povo, o que consiste em hábitos, costumes. O termo foi traduzido para o inglês, francês, e
alemão, até os anos de 1870, com o sentido de tradicional, autentica e simples, seria o
contraponto de uma cultura erudita. No final do séc. XX, o conceito se alterou, se
aproximou do conceito de popular.141
Como o portal (Whiplash) define, é frequente apresentarem enquanto temas para as
canções as sagas de origem, as lendas/contos dos povos mais remotos, as dificuldades
destes povos em manter a cultura viva, assim como, utilizarem instrumentos considerados
os mais antigos de sua sociedade, e por isso, é muito usual instrumentos acústicos e
percussivos como tambores e flautas em suas melodias.
Com a popularidade, algumas bandas (no Brasil e América Latina) tocavam folk
metal ―como‖ bandas estrangeiras, apropriavam-se de histórias estrangeiras, processos
históricos, utilizando de instrumentos que não fizeram parte da história do Brasil,
partiam/partem do pressuposto de que partilhavam as origens europeias devido a uma
ascendência de migrantes italianos, alemães, entre outros. Assim, é possível perceber os
motivos pelos quais os jornalistas musicais às encaixaram no subgênero folk metal.
Dentro do metal nativo as bandas focam na ancestralidade brasileira, procuram por
lendas das comunidades mais antigas, pesquisam e se apropriam de processos históricos
ocorridos dentro do território brasileiro. Transformam em expressão artística as memórias
coletivas, dando ênfase a elementos regionais, fortalecendo a oralidade. Através destes
aspectos, emerge um subgênero musical distinto dos demais, e ao pensar no consumo, em
um mercado fonográfico, muitos países do mundo são reconhecidos por serem pioneiros
de alguns subgêneros, inclusive alguns são criados devido aos seus folclores, como o
heavy metal melódico Alemão (banda Halloween, Blind Gardian, por exemplo), e a
Noruega com suas bandas (re)conhecidas com corpse paint – literalmente seria ―Pintura
Corporal‖ – pintura que parecem com cadáveres, zumbis. Conseguir desenvolver uma
sonoridade dentro do Heavy Metal que remeteria ao Brasil de imediato seria muito
grande, seria algo similar à gerar uma Bossa-Nova.
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As bandas mais tradicionais de folk metal utilizam de outras práticas coletivas
comuns como os jogos de RPG, a construção de personagens, narrativas e o ocupar
espaços, agir como o personagem. Nas performances de shows, muitas bandas deste
subgênero, travam batalhas épicas entre vikings, por exemplo, magos distribuem poções e
fazem feitiços, entre outras.
As bandas do Levante em grande parte se apresentam da forma mais tradicional
dentro do universo do heavy metal, que é a camiseta preta. A compra da camiseta com a
capa do álbum estampada, muitas vezes antecede a compra do próprio álbum. Mesmo em
um país com temperaturas altas, é necessário para demonstrar fidelidade ao gênero, que o
preto seja utilizado mesmo no verão. Os cabelos compridos são outra marca registrada
tanto para pessoas de gênero masculino e feminino.
Alguns elementos, as vezes, são agregados como o cocar indígena, por exemplo. A
Arandu Arakuaa prefere ser mais ousada, e investem em mais adereços, como Nájila
(vocalista) utiliza animal print (estampas que imitam peles de animais) como cobras e
onças, muito utilizados entre as mulheres headbangers, mas que também referenciam os
animais da mata, além de colares e pulseiras de sementes ou miçangas, mechas verdes no
cabelo – cabelos coloridos são muito populares dentro do rock- o que aqui também pode
indicar que aos poucos ela faz parte da natureza, brincos de penas e pinturas no rosto.
Zândhio (guitarrista) utiliza um visual mais clássico com os cabelos compridos e lisos,
corpo desnudo na parte superior, coturnos e calça de couro, munhequeira de couro, tudo
acrescido e potencializado com pintura nos braços e tronco, colares de semente e
miçangas, e saiote feito de fibras vegetais por cima da calça. Saulo (baixista) é de um
visual mais básico, frequentemente utilizado pelos fãs, ou headbangers, no cotidiano, a
camiseta preta (as mais populares tem a capa de álbuns de bandas de Heavy Metal
estampadas) e calça jeans lavagem escuras nos tons de azul e preto. Já, Adriano
(baterista) tem um visual bem urbano e esportivo, fazendo referência ao gore, grind e
splatter, cujas vestimentas integram a bermuda, cabelos moicanos ou muito curto, e aos
esportes radicais, muito relacionados aos estilos de vidas extremos, não-normativos,
como o próprio skate. As pinturas corporais também são utilizadas no Heavy Metal,
principalmente no Black Metal, são conhecidas como corpse paint, pinturas que imitam
cadáveres, porém, a banda utiliza pinturas muito similares as dos povos Akwe-Xerente.
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Existe uma continuidade de experiências, ela pode começar no facebook, conhecer a
proposta da banda, logo interagir no youtube, ao assistir vídeos, ir ao show, comprar o
álbum, compartilhar com os amigos, e etc.
É a oralidade do metal extrapolando com a oralidade indígena, é o presentepassado-futuro coexistindo.
Como podemos perceber nos dois primeiro capítulos, as bandas compreendem a
funcionalidade do facebook enquanto uma ferramenta de divulgação e comunicação para
que mais pessoas os conheçam. O cartão de visitas são as fotos de perfil (capa dos álbuns)
e a imagem de capa (banner explicando que fazem parte de um movimento), a sonoridade
muitas vezes é o segundo contato, porém é o que garante sua existência. A canção é o que
define todo o restante, é com base na sonoridade que as capas (dos álbuns) são pensadas,
através dela que os clipes são produzidos, que vídeos explicando/traduzindo sentido e
significados são feitos, que postagens de entrevistas e matérias são produzidas e
divulgadas. A canção é a estrutura.
Por mais que as bandas sejam independentes, grande parte delas (principalmente as
que residem nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro) preocupam-se muito com o
mercado fonográfico, em como atender estas demandas. Nos perfis individuais das
bandas no facebook elas não mencionam o Sepultura como uma influência ou banda que
admiram, mas como é importante para as publicações especializadas em música (em
revistas, blogs e sites) que manifestações similares sejam conectadas demonstrando uma
continuidade, como será abordado no próximo capítulo, junto com outros elementos que
envolvem o entorno do Levante.
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Para além do Levante: pontos de encontros com o Movimento Indígena do Brasil
contemporâneo
O jornalista especializado, o jornalista musical, ele tem a função de mediador
cultural, ele é um catalisador, ele descobre, divulga e faz a crítica, e através da forma em
que ele exerce sua função, auxilia na construção de opiniões, que resultam ou não na
venda de discos, e na manutenção de narrativas sobre determinada obra ou autor. Com o
crescimento e estruturação da cena independente de produção musical, assim como, o
advento das redes sociais, e as novas formas de uso, as mediações foram alteradas, nem
sempre é um jornalista que assume este papel, algumas vezes são as próprias bandas, fãs,
e em alguns casos produtores/técnicos de gravação, que assumem este papel.142
Porém, é perceptível que no caso do Levante do Metal Nativo, existe um discurso
que está sendo mantido, independente do mediador. Blogs e portais que falam sobre metal
tentaram encaixá-los nos subgêneros musicais já existentes, e de forma paralela buscaram
suas proximidades e pertencimentos com os diferentes grupos de etnias indígenas
localizados no território brasileiro, assim como, as possíveis proximidades com os
Movimentos Indígenas no Brasil (ver anexo 2).

O rock com elementos indígenas fora do Brasil:
A banda pioneira de folk metal é a britânica Skyclad, o marco é seu primeiro álbum
lançado no ano de 1991, depois deste álbum, muitas outras bandas que surgiram depois,
compunham algumas vezes em línguas consideradas mortas/esquecidas, com temáticas
sobre meio ambiente e, religiosidades voltadas a energia e a natureza, com muitas
referências das culturas celtas.
Os Estados Unidos se apropriaram e lançaram bandas com a qualidade de produção
já esperada (pela experiência e tecnologia aplicada), porém uma grande força inovadora
veio do México, que apresentou um movimento extremamente politizado, nascido de
dentro das aldeias que aqui destaco ao utilizar como base o artigo de Luz Beleguí Gómez
López publicado nos Anais do Congresso Internacional do Rock II (ano de 2015), com o
título de ―Las lenguas de antes con El rock de hoy: El rock en lenguas indígenas‖143
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desenvolvido através de sua pesquisa na Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
e também, o artigo ―Rock Indígena no México144‖ da sessão Mundo da BBC.
Em 1994, uma nova força impulsionada pelo Exército Zapatista de Libertação
Nacional evidenciou a existência dos povos indígenas mexicanos, deste processo, as
instituições governamentais viram a necessidade e importância de serem criadas e
aplicadas políticas públicas voltadas para estas populações.
No início dos anos 2000, emergem bandas que no sentido comercial/político não se
organizaram como um grande grupo, apenas apresentaram-se juntas no festival Vive
Latino de 2014, e são mais reconhecidos, e publicizados, com a nomenclatura de Rock
Indígena ou Rock Étnico. As mexicanas são diretamente descendentes de grupos
indígenas, nasceram dentro de comunidades (tzotzil, náhuatl, mixteca, maya, zapoteco), o
elo entre passado-presente foi mantido dentro de suas famílias, por isso, um dos objetivos
principais é acabar com a vergonha que as gerações anteriores sentiam por serem
descendentes de indígenas.
São elas: Noesis-ñuu Savi, banda de Huajuapan de León (de Oaxaca), com o
primeiro álbum lançado em 2003 (título: ―El país de las nubes‖), demonstram um som
que mistura diferentes culturas do Estado de Oaxaca, além de versões em rock, blues,
metal de canções tradicionais mexicanas mesclando com clássicos, como Bethoven, entre
outros. Hoje são quatro álbuns e um DVD ao vivo (lançado em 2011) último trabalho, até
então.
Vayijel (em tradução livre, seria ―Espírito do animal guardião‖), banda de San Juan
Chamula (de Chiapas) com temáticas da cosmovisão maia, estes já lançaram um álbum
homônimo, e em sua sonoridade, se diferenciam das demais, por manterem uma espécie
de diálogo entre suas duas guitarras A performance parece ser um item importante, em
suas apresentações e vídeo-clipes utilizam roupas tradicionais maia (com um tipo de
pelagem) e, máscaras feitas de forma artesanal, que lembra muito as figuras míticas
(também brasileiras) que compõem as matas, como Curupira e Caipora, por exemplo.
Lumaltok (em tradução livre seria ―terra de névoa‖, ―neblina‖), banda de
Zinacantán (de Chiapas) utilizam de roupas folclóricas bem coloridas e, letras em tzotsil,
com temáticas da cosmovisão maia, meio-ambiente e, discriminação sofrida pelos
indígenas, além do cotidiano, sonhos e liberdade. Através de cada apresentação, esta
144
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banda mantem sua proposta de manter e preservar as palavras e canções de seu povo.
Cada apresentação é única pois tem como base algo tão móvel que é a língua falada e
cantada. O nome do grupo faz menção ao cotidiano da comunidade do Altos de Chiapas,
onde a neblina fica baixa e "toma" a região, a palavra Lumaltok era utilizada pelos povos
originários deste lugar, "Lumal" (significa terra) e "tok" (neblina).
Yibel Jme'tik Banamil (em tradução livre seria ―Raízes da mãe-terra‖), utilizam das
vestimentas tradicionais muito próximas dos Lumaltok e Vayijel (sem as máscaras),
sendo alguns nativos de San Juan Chamula e Zinacantán (de Chiapas), mesclam músicas
vabajometik, com letras em tzotil com ritmos de blues, rock e reggae. A mistura, muito
próxima com a de Sak Tzevul, é pioneira. Fundem canções tradicionais, em versões bem
contemporâneas, e/ou canções ocidentais conhecidas.
Sak Tzevul, de Zinacantán (Chiapas), banda que está muito evidente no momento
atual (2017), é uma das mais antigas na estrada, já fizeram apresentações nos Estados
Unidos, Espanha, Rússia e Japão, chamando a atenção para as demais já citadas acima.
Os integrantes chamam seu rock de Batzi-rock, o rock dos povos indígena, foram os
únicos representantes do México em muitos festivais, inclusive foi a banda entrevistada
pela BBC, e que tem alavancado as demais fora do México, sem esquecer que buscam
aproximar as comunidades latinas espalhadas pelo mundo.
As semelhanças entre Brasil e México é de se expressarem através de uma
manifestação musical (utilizar o rock/ a música como meio de comunicação, incluindo o
visual), a busca por manter vivas as raízes culturais (letras nas línguas indígenas,
utilização das histórias/mitos e instrumentos), e ressignificação identitária (no sentido de
movimento, de tendência, de manter as culturas vivas e circulando, possibilitando
transformações para continuarem existindo). A escolha de fazer/produzir de forma
independente também auxilia muito, não ter uma gravadora determinando como a
sonoridade (o processo criativo como um todo) deve ser, gera uma autonomia muito
importante, tendo apenas parcerias com gravadoras na distribuição dos álbuns.
Outro ponto muito interessante, é que em ambas as nações, as redes sociais são o
principal meio de comunicação, divulgação e comercialização, com estas ferramentas de
internet conseguem postar vídeos, pensamentos, cartazes de shows, vídeo dos
shows/clipes, e manter o diálogo aberto com os praticantes de rock e metal.
Mesmo com semelhanças, as bandas do Brasil ainda não demonstraram diálogo ou
conhecimento sobre o movimento mexicano. Movimento muito forte, que já apresenta
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diálogo com a parte oeste e sul dos Estados Unidos da América, principalmente com
grupos de rap, ao mesmo tempo em que representam não somente o México, mas a
existência e valorização de suas comunidades indígenas.

O pioneirismo no Brasil
Outro ponto de pressão para as publicações é a comemoração de vinte anos do
lançamento do álbum Roots do Sepultura, e o investimento de gravadoras e
patrocinadores ao redor deste marco devido aos shows comemorativos, os lançamentos de
produtos em comemoração, o que gerou o aumentou de interesse comercial do Brasil em
lançar algo que demonstrasse estas mesmas referências, mostrar um legado deixado pelo
trabalho do Sepultura, além de dialogar com este movimento ―mundial‖ musical e
político, colocaria os brasileiros novamente em todos os circuitos de grandes festivais,
hoje somente representado praticamente pelo Sepultura.
É importante abordar sobre o legado e pioneirismo existente no Brasil, pois
historicamente alguns lembrarão da banda Gangrena Gasosa145 que surgiu no ano de
1990, que se auto intitula do gênero ―Saravá Metal‖ (nome também de sua demo-tape), e
faz referência às práticas de candomblé e umbanda, e mistura a sonoridade dos pontos
cantados em casas de religiosidade de matriz africana com a base de black metal. A banda
visualmente é muito interessante, conforme a proposta se consolidou sofisticou suas
escolhas de figurino e performance, e desde seu início, cada integrante faz menção a uma
entidade como Preto velho, Pombagira, Índio/Caboclo Pena Branca entre outras, através
de suas vestimentas e performance no palco.
As produções da banda repercutiram, e foram mais valorizada, após o documentário
sobre sua trajetória, com Jello Biafra e João Gordo como comentaristas, lançado em 2013.
É importante também ressaltar, que por utilizarem temas como exus, caboclos e afins,
foram encaixados pelas mídias especializadas que envolvem o heavy metal nos
subgêneros de metal pagão, metal xamânico e/ou metal satanico, cuja proposta é enaltecer
o ―poder das trevas‖ (―os demônios‖), de abordar temas mais obscuros, e não tem como
cerne, ou talvez a preocupação, de falarem sobre a cultura brasileira, ou de ―levantar a
bandeira‖ de ―estamos falando sobre cultura do Brasil‖.
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Porém, quando as bandas do Levante do Metal Nativo são questionadas sobre suas
inspirações e referências sonoras, frequentemente surge (nestas matérias) o nome da
banda Sepultura, principalmente pelo álbum Roots lançado em 1996, mas não é a
referência colocada na seção descrição do perfil do facebook, como demonstrado na
―ficha‖ logo abaixo das capas dos álbuns (ver anexo 1).
O Sepultura não é uma banda que em toda a carreira trouxe referências sobre o
Brasil, contanto que os primeiros álbuns eram de uma sonoridade ―clássica‖ de trash
metal, e por isso, conseguiram um contrato com a gravadora Roadrunner, o que
proporcionou a alcançarem o nível de reconhecimento e produção de bandas como
Metallica, Pantera e Slayer. Somente a partir do terceiro álbum (Arise, de 1991) que
surgem algumas referências diferentes do heavy metal, e no quarto álbum (Chaos A.D, de
1994), o grupo mostra variadas sonoridades (hardcore, indígena, industrial, entre outros),
e com Roots, a obra está totalmente envolta pelas percussões, melodias e práticas voltadas
aos povos indígenas e afros.
No contexto ao redor do álbum, os integrantes do Sepultura estavam residindo nos
Estados Unidos da América, participavam de festivais gigantescos com bandas nãobrasileiras. Max Cavalera (vocalista no período) em sua autobiografia146 afirma que
estavam se sentindo estrangeiros, o que tornou necessário voltar às origens, perceber o
que os fazia diferentes das demais bandas, mesmo ao partilhar o Heavy Metal.
O resultado nós percebemos na convocação de Carlinhos Brown para elaborar e
gravar as linhas de percussão no estúdio, a própria voz foi em muitos momentos um
elemento percussivo, outra característica é que os músicos passaram uma semana na
Aldeia Pimentel (dos indígenas Xavantes) no Mato Grosso do Sul, e gravaram uma
canção com os indígenas (composta por eles) utilizando violões (instrumento não muito
comum dentro do Heavy Metal), nas letras surgem referências como o massacre de
presidiários no Carandiru (São Paulo), e elementos da umbanda (religiosidade da mãe dos
irmãos Igor e Max Cavalera, no período baterista e guitarrista/vocal). Ross Robinson foi o
produtor escolhido, o mesmo trabalhava com uma sonoridade que trazia etnicidades, que
depois gerou o nu-metal (ou new-metal), o que projetou a banda para um patamar de
novidade,

consequentemente

o

sucesso

foi

mundial,

atrelado

ao

marketing,

principalmente da emissora de televisão MTV (do Brasil e outras regiões), com
146

CAVALERA, Max. My Bloody Roots. Toda a verdade sobre a maior lenda do heavy metal brasileiro.
Agir: São PAulo, 2013.

83

documentário com a trajetória da gravação e viagem para a comunidade indígena, vídeoclipes, e etc. Nos shows, o berimbau era utilizado em muito solos, a bandeira do Brasil
passou a fazer parte do cenário.
A banda passou por uma grande turbulência, e o casal composto por Glória e Max
Cavalera (empresária e vocal/guitarrista) se separaram da banda, e fundaram o Soufly,
que apresenta um som misturado, não somente fusões étnicas, mas também com
diferentes referências do rock/heavy metal, assim como, o próprio Sepultura, mesmo não
radicalizando muito o seu som, desde então, permanece fazendo referências à este registro
(Roots).
Dentro do mundo acadêmico esta obra recebe pesquisas em variadas áreas do
conhecimento, seja em formato de teses, dissertações e artigos como o de Nilton Silva
Jardim Junior, e Flavio Pereira Senra, ambos da UFRJ e Bruno Rogens Ramos Bezerra da
UFMA, por exemplo.
Todas estas bandas não surgiram de aldeias, como o Rap do Brô MC‘s147, grupo de
etnia Guarani Kaiowá, que mistura as bases melódicas do Rap norte-americano com letras
em língua tupi, por exemplo. Mas através de críticas sobre como a História foi construída
e ensinada no/do Brasil, invisibilizando e subalternizando as populações indígenas e
africanas, e enaltecendo os elementos europeus nas identidades regionais e nacional. O
Levante quer se apresentar para o público falando uma ―mesma língua‖, no intuito de
aumentar o debate para as questões indígenas, como salientar sua cultura, sua participação
na construção do país que conhecemos, assim como, demonstrar apoio às lutas e,
Movimento Indígena.
A banda Gangrena Gasosa de tanto ser reverenciada pelos fãs nos comentários das
divulgações do perfil coletivo do movimento no facebook do Levante, as bandas
convidaram para participar de shows. E conseguiram estabelecer parceria com o
Sepultura, já que Andreas Kisser (guitarrista da banda) tem um programa de
rádio/internet sobre heavy metal, através das comparações feitas entre banda e
movimento, assim como, o estabelecer um fio condutor entre a história do Sepultura,
segundo as publicações, foi quem preparou o terreno para que o Levante pudesse existir
hoje, e ser aceito dentro do universo do rock e heavy metal.
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Possíveis relações com o Movimento Indígena contemporâneo
Antes de ocorrer a união que levou a formação do movimento Levante, as bandas já
evidenciavam uma pesquisa sobre as lendas, heróis, e história de comunidades indígenas.
Utilizam muitos sites oficiais e institucionais para conseguir dados sobre demarcação de
terras, diferentes culturas regionais e indígenas, índices de mortes, de distribuição étnicas,
de violências causada entre diferentes conflitos em prol de diferentes ideologias e
urbanidades.
Com a união das bandas, e a busca de divulgar, pois existe uma série de vídeos com
produtores, radialistas, músicos consagrados do heavy metal (como Andreas Kisser,
guitarrista do Sepultura) falando que apoiam o Levante, como um ―selo‖ de qualidade. A
divulgação pelas redes sociais alavancou as entrevistas, participação de outros projetos,
entre outros. E com isso, as cobranças, as demandas para suprir com as necessidades de
um mercado também apareceram.
As matérias, mesmo ao usar o nome Levante do Metal Nativo, ao invés de,
explicarem o gênero metal nativo, abordam o (gênero) ―rock indígena‖ (ou nomes
similares) como o anexo 3.
Através das postagens, é perceptível a aceleração da pesquisa para a compreensão
das comunidades indígenas, as principais pautas do Movimento Indígena, as falas com
um posicionamento mais engajado, político, e paralelo, uma busca por vivências em
aldeias, o conhecimento de suas ancestralidades, raízes e pertencimentos, trouxeram à
tona debates como: a violência sofrida pelos povos indígenas na tentativa de apagar suas
memórias através de políticas promovidas pelo Estado, a questão da demarcação de terras
ainda caminhando de forma lenta, a questão da violência e do pertencimento, pois um
indígena que não mora em uma aldeia não deixa de ser indígena, e a História do Brasil
que é contada nas escolas, questões inclusive que permeiam as pautas do Movimento
Indígena contemporâneo.
Destaco também, que em 14 de Outubro de 2014, a Rádio Yande148 (a primeira
rádio indígena online do Brasil149) faz uma matéria sobre a Arandu Arakuaa
demonstrando que aprovam o trabalho da banda, e que esta chama atenção para as causas
indígenas. Hoje a rádio é considerada um dos principais canais de comunicação entre as
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diferentes comunidades indígenas do Brasil e América Latina, assim como, uma fonte
para não-indígenas conhecerem sobre a luta destes povos para com seus direitos, e suas
culturas, pois são indígenas falando por eles mesmos.150
Outro destaque é o convite para participarem da trilha sonora do documentário
sobre a trajetória do Cacique Nailton Muniz Pataxó, indígena de descendência
Tupinambá, a obra contempla e sua luta pela reconquista da Terra Indígena CaramuruCatarina Paraguassu e como, a partir disto, tornou-se um personagem de grande
importância no movimento indígena do Brasil. A canção Watô Akwẽ, que significa ―Sou
Indígena‖ no idioma Akwẽ Xerente, e está no último álbum da banda (Wdê Nnãkrda – de
2015)151. O terceiro vídeo-clipe, Hêwaka Waktû152, cenários de vídeo o Santuário dos
Pajés localizado na Aldeia Bananal no Distrito Federal, cujas gravações foram efetuadas
no dia 19 de Abril de 2015 (data comemorativa ao Dia do Índio) em um ritual de
homenagem a um ano da morte de seu líder, Pajé Santxiê Tapuya no Recanto do Jacaré
também no Distrito Federal no dia 21 de Junho de 2015. Esta canção foi composta
(também) por Zândhio, ao visitar amigos na comunidade Salto Kripre (Tocantins) 153, e o
último clipe, Ĩpredu154, as gravações do vídeo foram em Brasília, no Memorial dos Povos
Indígenas (com participação de Ailton Krenak e Álvaro Tukano, entre outraas lideranças),
durante a cerimônia de encerramento da Vigília Guarani Kaiowá e, no Córrego do Urubu.
Tanto a matéria, como vídeo clipes e a trilha sonora, indicam que existe uma
proximidade entre banda e Movimento Indígena, inclusive, nos perfis individuais das
bandas, é possível ver fotografias delas dentro de comunidades indígenas, tentando
aproximações diversas, como citado, a Tamuya Trash Tribe também trouxe músicos e
ativistas indígenas mais populares (que tocam na rádio Yande) para participações
especiais em seu último álbum (The Last of Guaranis).
Durante o processo de construção do projeto, e igualmente da pesquisa, nos
momentos que pude compartilhar partes das descobertas/possíveis interpretações que
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apresento nesta obra, foi comum as pessoas me perguntarem se os atores deste
movimento são indígenas ou não.
Confesso que não era uma preocupação, estava mais curiosa com as pautas e
sonoridades do movimento, porém é importante trazer este debate de alguma forma. Em
alguns eventos pude dialogar com profissionais de outras áreas do conhecimento como os
antropólogos, que por muitos anos são os principais responsáveis pelas pesquisas feitas
sobre os povos indígenas no Brasil, e são os profissionais escolhidos pelo governo para
legitimar quem são os indígenas brasileiros, e os principais atores responsáveis pelo
―meio de campo‖ entre comunidades e governo.
Ficou explícito, nestes contatos, que um dos fatores determinantes para que os
sujeitos que aqui pesquiso sejam considerados indígenas (indígenas ―de verdade‖) eles
teriam que residir em aldeias, como em alguns outros movimentos musicais atuais que
andam extrapolando os limites das terras demarcadas, como o Rap do grupo MC Brô, por
exemplo, mas que não corresponde com as características do Levante do Metal Nativo.
Um segundo ponto, levantado por poucos, já que a primeira hipótese já os definia
enquanto ―não indígenas‖, é que os sujeitos deste movimento deveriam se identificar
enquanto pertencentes à um povo indígena, e o mesmo não ocorreu em nenhuma
postagem nas redes sociais e/ou entrevista disponibilizada nas redes sociais (mapeadas
por mim) até o presente momento (outubro de 2017).
Para a União, identificar esta população é uma questão cara e de extrema
importância, pois é o que restringirá e garantirá os direitos (políticas de proteção)
vinculados aos mesmos. De forma geral, além de ser um conceito muito abstrato, que se
construiu com uma série de preconceitos (por parte dos não-indígenas) e pautado em
negativas (para os indígenas), é reducionista, e generaliza, idealiza um humano
pertencente a um determinado grupo, porém exclui a diversidade das etnias existentes.155
Existem critérios (alguns empíricos) como a auto-identificação, língua própria,
identidade

coletiva

(comunitária),

características

físicas,

costumes,

parentesco

(ascendentes) e laudo antropológico que são utilizados como ferramentas determinantes
para a existência de povos, quanto para determinar que algum sujeito é pertencente à um
grupo indígena.
De forma legal, existem alguns instrumentos normativos como a convenção
internacional chamada de Convenção 169, promovida pela OIT (Organização
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Internacional do Trabalho), adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989, que busca ser
um instrumento de inclusão social, para promover e assegurar a proteção dos povos
indígenas e tribais, foi adotada (―executada e cumprida tão inteiramente como nela se
contém‖) no Brasil através do Decreto 5.051/2004 .156
A Convenção também é aplicada para quilombolas, já que são povos (tribais) que se
distinguem da coletividade nacional, regidos pelas tradições e costumes dos antepassados,
reinventados no presente, porém não são considerados indígenas, já que estes, são
definidos enquanto descendentes dos povos originários (que habitavam a região
geográfica que hoje chamamos de Brasil no período anterior da invasão dos europeus), e
que consigam manter totalmente ou parcialmente suas instituições (política, cultura, entre
outras).157
Esta também foi pensada para instrumentalizar o mundo inteiro, sendo assim, os
povos Inuítes, quilombolas, indígenas que residem em território considerado brasileiro,
norte-americano, entre outros, são generalizados, para terem direitos e proteção jurídica
através da Convenção 169.
Anterior a Convenção, no Brasil, temos o Estatuto do Índio, em vigor com a Lei
6001/73, com o objetivo de regular a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das
comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los,
progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional, como afirma seu Art.1º.158
O Estatuto do Índio surgiu em meados da Constituição de 1967, mas somente em
1973 que o texto foi editado pela Lei 6.001, ainda em vigor, é considerada a principal lei
indigenista, porém, com as novas vertentes dos movimentos indigenistas, antropólogos,
juristas e o próprio Estado, o Estatuto acaba apresentando conceitos em desuso nestas
áreas, como o perceber o indígena enquanto um humano que passaria pelo processo
civilizatório, até que se integraria em sua totalidade com a sociedade brasileira. A
percepção evolucionista, de que a sociedade estaria segregada em estágios (degraus),
onde o topo seria o ―homem-branco-civilizado‖. Embora muitas de suas normativas sejam
inconstitucionais e/ou revogadas, é interessante ler, mas com ressalvas, já que é um texto
de seu tempo.159
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A maior diferença na prática, entre Estatuto do Índio (Lei 6001/1973) e Convenção
169 (Decreto 5.051/2004), é que o primeiro define o indígena como a pessoa que se autoidentifica

e

que

pode

ser

identificado

enquanto

pertencente

à

um

grupo

étnico/comunidade indígena (reconhecido pela comunidade), e a segunda, afirma que o
auto-identificar é o ponto crucial, fundamental.160
A comunidade indígena é definida enquanto um agrupamento populacional de
indígenas, e o Estatuto complementa a questão, afirmando que comunidade indígena (ou
grupo tribal, que neste projeto não é o foco) é um conjunto de comunidades índias ou
famílias que vivendo em estado de isolamento ou em contato permanente com as
diferentes instituições sociais (política, economia, entre outras), porém, não estão
integrados às mesma, e com isso, muitas das características de suas instituições (cultura,
costumes, entre outras), seriam mantidas (mesmo que parcialmente).161
É importante reconhecer que as culturas existentes não são fixas, elas se
transformam e fazem surgir novas possibilidades, e que primeiro existem/existiram
indígenas para que as aldeias sejam/fossem formadas, para que terras sejam/fossem
demarcadas.
Mesmo com poucos colegas historiadores para dialogar sobre estes aspectos,
durante a minha trajetória de pesquisa e humanidade, algumas reflexões permaneciam,
como: Será que as políticas feitas favoreceram para que memórias fossem mantidas? Será
que todas as famílias tiveram seus direitos mantidos, para que fosse transmitido de
geração em geração suas culturas? Alguém que casa com uma pessoa não-indígena, e/ou
passa a morar fora das terras de seu grupo, deixa de ser indígena?.
Trago, neste capítulo, argumentos para este debate, ao tentar traçar alguns pontos da
relação interétnica no Brasil através de ações da União, e a construção de uma memória
coletiva e identidade nacional pautadas no eurocentrismo.
Na história, os relatos sobre as ocupações dos territórios no Brasil são raros, nos
séculos XVI e XVII, encontramos, em maior número, debates sobre o tráfico de
africanos, e sobre a existência de humanidade (ou não) na população indígena. Os
africanos seriam os escravos, legitimados pela falta de humanidade e inferioridade
cientificamente comprovada, o que faríamos com os indígenas do país? Para responder
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esta questão houve uma grande disputa entre jesuítas e paulistas para descobrir quem teria
mais direito sobre a mão-de-obra indígena.162
No século XVIII, a preocupação é com as fronteiras físicas propriamente ditas, a
identidade geográfica do Brasil. Os relatos se iniciam com as descobertas, exploração e
disputadas de algumas minas por populações distintas, - são marcados pela descrição de
caminhos, pontos de referências, e localização das minas de ouro –, os roteiros
asseguravam os domínios portugueses, e mantinham os paulistas (bandeirantes/
mamelucos) como heróis, e auxiliaram a assinar os Tratados de Madri (1750), El Pardo
(1761), Santo Idelfonso (1777), e utilizando do princípio do uti possidetis ficaram com as
terras que eram espanholas, desenhando os contornos do Brasil.163
Em sequência, os Relatos Sertanejos de Taunay, narram as ações dos paulistas em
Minas Gerais, descobrindo minas, seus direitos (jurídicos) sobre elas, e a elite mineira se
apresenta contrária aos domínios portugueses. As bandeiras trazem dificuldades para a
escrita da História do Brasil, devido a divergência da literatura do século XIX, que
mostrava os personagens indígenas com traços de liberdade e com a natureza.
A historiografia neste momento já é projetada pelo Instituto Histórico e Geográfico
Nacional, que está preocupado com outros dilemas da construção da identidade nacional,
e com a formação de uma nação. O debate sobre bandeirantes nobres ou mamelucos é
enterrado, pois com a Independência (em 1822), as províncias começam a exercer uma
maior autoridade do que as Câmaras Municipais, devido ao enfraquecimento das mesmas
pela centralização de poder.164
Os enriquecidos devido à exploração dos canaviais e cafezais, e terem sangue
europeu em suas veias, eram o que assegurava seu prestígio e título, não tinham relação
com os bandeirantes, nem procuravam ter, miravam na Corte, na nobreza. No século XIX,
o indígena (na abordagem de John Monteiro) é parte da mestiçagem que contribuiu para a
formação do povo brasileiro, em sua abordagem demostra que o período imperial
apresenta traços positivos dos povos originários (guerreiros, por exemplo), e, ao mesmo
tempo, traços negativos que os levaram ao fim (inferioridade psicológica, por exemplo).
Na historiografia os índios enquanto atores históricos foram mortos ao serem
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escravizados, já os indígenas romanceados, os que estavam aqui antes da dominação lusa,
permanecem.165
São Paulo permanece como central em diversos debates por enriquecer com o café,
com ganhar poder com a Faculdade de Direito, e estes movimentos gerarem as famílias
―quatrocentonas‖ que homogeneizavam a elite, não permitindo que outras famílias tivesse
sua ascensão, e durante a República, a cidade se mostrava a frente das demais, com
caráter progressista. Os bandeirantes ressurgem como figuras de coragem, pontuais na
união da nação, os que expandiram o território e enriqueceram o país com o ouro, e com
isso, o debate sobre sua etnicidade torna a voltar.166
As bandas Accla, Arandu Arakuaa e MorrigaM buscam trazer referências das
próprias histórias de construção do mundo de alguns povos indígenas que residem no
território conhecido por nós (não-indígenas) como Brasil.
Como nossa sociedade é pautada nos conhecimentos que ao longo dos milênios foi
construída como ciência, colocamos estas histórias enquanto lendas, uma mistura de
poética, fantasia e pitadas de possibilidades reais, não trabalhamos elas enquanto pistas
para um passado remoto que não temos registros nem ferramentas para analisar.
Quando abordamos as políticas, as ações da União perante estes povos, desde o
estabelecimento de uma colônia de Portugal no Brasil, o Estado fez inúmeras tentativas
para que as memórias e histórias dos povos indígenas fossem apagadas, fez investimentos
para invisibilizar as populações indígenas para ter um controle sobre estes sujeitos, por
outro lado, temos as mais variadas estratégias para ―resistir para existir‖.
No período colonial e imperialista do Brasil a relação com os grupos indígenas era
mais pautada em uma política local/regional, de forma indigenista, com intromissões da
Igreja Católica, tornando-se uma relação entre Estado e indígenas somente com a prática
da República, quando fundado o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) 167 em meados de
1918 (regulamentado pelo Decreto 5.484 do ano de 1928) com a presidência do Coronel
Cândido Rondon, militar responsável por levar as linhas de telégrafo para o interior do
165
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país, e com isso, estabeleceu contato e relação com diferentes grupos indígenas do
território brasileiro.168
O SPI tinha a missão de administrar a relação entre comunidades indígenas e o
restante da sociedade, garantir as condições para que os indígenas desenvolvessem suas
atividades, e controlar os limites das terras indígenas no território brasileiro. A proposta
foi mantida (depois) com a formação da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) a partir da
década de 1960. Ambos os órgãos, até o final do século XX, estabeleceram as principais
influências nas relações interétnicas no Brasil, onde o interesse do Estado sobrepunha-se
ao das comunidades indígenas.169
Se por um lado o SPI tinha como funcionário Darcy Ribeiro170, por outro, os demais
servidores (que mantinham um contato direto/diário com os indígenas) não foram (tão)
capacitados para tal, assim, com o passar dos anos, o poder político local prevaleceu nesta
relação, privilegiando interesses governamentais, de igrejas e latifundiários. Até que veio
ao fim, também pelas corrupções, desestruturação, e com o novo regime, estabelecido
com o Golpe Civil-Militar de 1964, os militares no poder desenvolveram uma instituição
aos seus moldes, a FUNAI.171
É importante ressaltar que no processo da Ditadura Civil-Militar no Brasil houve a
corrida para domínio definitivo da Amazônia, os burocratas queriam as terras para vender
e lotear, mas precisavam retirar a população majoritária do local. No período, no âmbito
jurídico, determinava-se a tutela dos indígenas, e a mesma, era responsabilidade do
Governo, e para conseguir as terras, e menos gastos com o tutelar, criou-se uma busca
pelos ―índios de verdade‖ e os que ―não eram mais índios‖.
As pequenas comunidades foram desapropriadas, as terras ―entregues‖ ao mercado,
assim como as pessoas. Órgãos foram criados para cumprir a função intermediária entre
Brasília e os indígenas, Comissões Pró-Índio, Centros de Trabalho Indígena (CTI),
Projeto Povos Indígenas do Brasil (PIB) e Anaís (Associação Nacional de Ação
Indigenista), ou seja, as vozes dos índios não eram ouvidas pela população, o que era de
interesse também dos não-indígenas eram passados para a próxima instância, e neste jogo
de poder, relações entre indígenas e indigenistas, o Estado estabeleceu uma identidade
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fixa para os índios, e está é veiculada até hoje, e está intrínseca em muitos conscientes
coletivos, ―cocar-colar-tangas-pinturas‖.172
Estabeleceu-se que ser índio era uma fase, um degrau de um processo que rumava
ao civilizado, e quando este indivíduo chegasse (―finalmente‖) no último degrau, seria um
―branco‖, e a tutela não precisaria mais existir, os que ―escolhessem‖ ser tutelados, seriam
os preguiçosos, os selvagens, corrompidos, imagem até hoje mantida por muitas mídias.
Contrária a esta força, mas sem perder muito este viés de tutelar, de acreditar que os
indígenas são ingênuos, praticamente crianças, moralizados pelo olhar do indigenista,
seres de atitudes ―boas‖, muitos se moveram para colher informações, se organizarem,
fazerem levantamentos para depois investir em propagandas positivas sobre os índios.
Nesta corrente, os estudos folclóricos ganharam folego, gerar a sensibilidade para a
percepção de elementos indígenas que constituem a cultura nacional. Os próprios
indígenas reconhecem que se eles não ―forem índios mesmo‖ (aos olhos do outro,
retirarem o rótulo de ―vergonha de ser índio‖ ou o ―somos camponeses‖), se mostrando
enquanto agentes no cenário nacional, não teriam suas reivindicações atendidas, nem suas
especificidades compreendidas, para tal, se apropriaram das ferramentas e linguagens do
mundo não-indígena.
No meio deste processo, a FUNAI173 surge com a missão de proteger e promover os
direitos dos povos indígenas no território brasileiro, promover estudos de identificação e
delimitação, demarcação, regularização fundiária, monitoração, fiscalização e registro das
terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. O órgão também coordena e
implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém-contatados. Tem por
obrigação promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações
indígenas e ações de etnodesenvolvimento, conservação e a recuperação do meio
ambiente nas terras indígenas.174
A mesma, busca articular a garantia do acesso diferenciado aos direitos sociais e de
cidadania aos povos indígenas, por meio do monitoramento das políticas voltadas à
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seguridade social e educação escolar, para o alcance da plena autonomia e
autodeterminação dos povos indígenas no Brasil, contribuindo para a consolidação do
Estado democrático e pluriétnico, e tem como base o reconhecimento dos costumes,
línguas, crenças, tradições e organização social dos povos indígenas.175
Esta Fundação apresentou resultados, principalmente em relação a demarcação das
terras indígenas (hoje são 12,5% do território nacional). Paralelo a isso, criou-se um
discurso que vem crescendo a partir do momento em que o debate e as leis de demarcação
voltam a caminhar, que é o indígena enquanto protetor do meio ambiente, como sujeitos
que surgem da natureza e dela cuidam. A imagem imaculada do indígena do período da
literatura romântica no Brasil. Uma questão é que a preservação do meio ambiente sem a
presença humana, outra questão é que a natureza em si, é criação e apropriação dos
humanos, existem pela ação humana, o que vai estabelecer uma possível preservação dos
recursos, é a relação estabelecida entre cada sociedade e a sua natureza. Existem
comunidades (inclusive indígenas) que conseguem manter e muitas vezes aumentar a
diversidade da região.176
Juridicamente, a demarcação é prevista na Constituição Federal Brasileira de 1988,
no artigo 231. Elas precisam primeiro serem reconhecidas (identificadas), depois
declaradas, até serem demarcadas, e esse processo é de responsabilidade exclusivamente
da União Federal. Algumas terras indígenas no Brasil foram doações feitas no período
Imperial, porém com as mudanças para a República, e com a regulamentação da
Constituição de 1988, as identificadas anteriormente à 1988, serão todas revistas
(identificadas, declaradas, demarcadas) devido aos parâmetros (novos) trazidos pelo
artigo 231 (Constituição de 1988).
Os ―maus hábitos‖ permaneciam na Funai, a situação clientelista, o Estado e os que
exerciam poder e influência local detinham privilégios, corrupções entre outros, junto
com a pressão das comunidades indígenas, as lideranças indígenas surgem para o Estado,
Mário Juruna e Aílton Krenak, por exemplo, alavancam o Estatuto do Índio, que
impulsionam as Ações de Retradicionalização, e aos poucos as comunidades rurais e
camponesas reassumem sua condição de indígena, possibilitou que as ações indigenistas
fossem descentralizadas (a partir da Lei 6.001, do ano de 1973), fica de responsabilidade
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tanto da União, quanto dos Estados e Municípios, preservar as comunidades indígenas e
seus direitos.
A Constituição de 1988 (ainda em vigor) a coroa necessária para pensar o indígena
enquanto um ser coletivo, que a identidade indígena é relacional (entre si, com demais
grupos indígenas, e com os não-indígenas) e plural, são muitos grupos com suas
identidades. As comunidades existem, logo, índios existem, não o contrário.177
Nos tempos atuais (ano de 2017), as ações voltadas às populações indígenas têm
sido descentralizadas através dos Ministérios (Meio-Ambiente, Cultura, Desenvolvimento
Social, entre outros), assim como, Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (Seppir) e, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, embora as ações
de cunho federal (demarcação, proteção e assistência) continuam a cargo da Funai. 178
Neste contexto, após 20 anos de Constituição (1988), em que o Movimento
Indígena ganha como pauta principal a demarcação das terras indígenas, - onde está em
jogo a liberdade do ser indígena, o comprometimento da sociedade em perceber que ser
índio é ―um modo de vida‖, um modo de devir, não é ―qualquer um‖ que se identifica
enquanto indígena - , há uma preocupação por parte das comunidades na formação dos
seus em Antropologia, Direito e Comunicação para que todo o processo de fala seja
produzido, editado, e propagado pelos mesmos, assim como os debates e embates no
âmbito judiciário, reflete no empoderamento de atores e agentes indígenas, e o diálogo
com as Américas, mais estabelecidos na política, entre povos originários (América Latina
e Norte) e povos indígenas (Brasil), e na criação da Yandê.
A Yandê foi idealizada por Anápuáka Tupinambá, Renata Tupinambá e Denilson
Baniwa, figuras já (re)conhecidas pelas suas ações ativistas em prol dos grupos indígenas,
e com uma carga de conhecimento, estudos e atuação na área da comunicação. Baniwa é
também o criador da Web Brasil Indígena, e traz consigo a proposta de uma etnomídia
colaborativa. Para compreender melhor, o próprio slogan da rádio já traduz este perfil de
mídia alternativa - ―Yandê - O modo tradicional indígena, agora em formato digital‖ -,
percebemos o agregar de valores (e ótica) de grupos étnicos às novas possibilidades de
tecnologias. A educação, a política e a cultura são os três pilares que sustentam o projeto,
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deste modo, viabiliza publicizar algumas pautas do Movimento Indígena atual que se
demonstram mais evidentes: a formação de redes (conteúdos, conhecimento, informação
e compartilhamento), formação de lideranças que se articulem entre os grupos (entre
comunidades indígenas) e, o Estado (e suas entidades).
O diálogo com os demais movimentos podemos identificar através de alguns
conceitos utilizados como se autodenominar pertencentes aos ―povo originários‖,
nomenclatura utilizada nos países de língua espanhola da América Latina, pois
reconhecem que existem muitas divergências entre as comunidades/aldeias de cada povo,
mas no momento em debater os direitos civis, todos os povos se unem em prol da mesma
causa, e a palavra ―indígena‖ é muito voltada aos conceitos europeus, de um período de
violência que alguns chamam de descobrimentos, e outros de invasão. A nomenclatura
―povos originários‖ identifica enquanto pioneiros, primeiros, os originais da terra,
pertencimento.
A Yandê é uma ferramenta muito interessante que ganha espaço a cada dia, a ―nova
geração‖ de ativistas, idealizadores da rádio, contam com apoio de correspondentes
diversificados, incluindo Aílton Krenak.
A programação musical é o cerne de toda rádio, e na Yandê o setlist é composto por
artistas indígenas, mas os programas vão além, com o cunho informativo e educativo,
utilizando de temas e conteúdos em formatos variados como entrevistas, depoimentos,
música e poesia, visam desfazer os estereótipos, que fortalecem o preconceito, (ainda)
mantidos pelos meios de comunicação não-indígenas.
O Levante apresenta uma preocupação com as políticas públicas destinadas às
populações indígenas, assim como com a educação nas escolas, que não ministram
conteúdos sobre o que o movimento aborda.
Uma pequena vitória do Movimento indígena foi a Lei 11.645/08179 que obriga a
inclusão dos conteúdos sobre ―História e Cultura Afro-brasileira e Indígena‖. Mesmo com
esta lei em vigor desde 2008, não vemos grandes diferenças nos temas abordados nos
vestibulares, e consequentemente, nas escolas brasileiras.

Algumas conclusões
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No Facebook do Levante do Metal Nativo, existe uma seção de apresentações, onde
cada banda escreve um pequeno texto e grava um vídeo de até 1 minuto contando um
pouco sobre proposta e sonoridade, a banda Armahda - formada em 2011, inicialmente
um projeto somente para estúdio dos músicos Renato Domingos (guitarra) e Maurício
Guimarães (vocal) - evidencia bastante a preocupação em debater a educação ao afirmar
que o objetivo da banda é contar a verdadeira história do Brasil, com foco nas guerras e
massacres, e em episódios que as escolas não trabalham.
A Armahda em 2014 se estruturou como banda para tocar ao vivo, devido a
solicitação dos ouvintes, e a estreia foi no dia 07 de Setembro de 2014 (Dia da
Independência do Brasil) como banda de abertura para os suecos do Sabaton.
Desde então, suas postagens trazem debates sobre a História do Brasil nas datas
mais variadas do calendário dos fatos históricos, seja no dia de Tiradentes, Dia da
Independência, ou Proclamação da República, por exemplo.
A data que todas as bandas se manifestam, com toda a certeza, é o Dia do Índio,
inclusive no perfil coletivo do movimento, como podemos observar no Anexo 3. É
importante observar a vertente que os mesmos escolheram para abordar sobre estes
assuntos, não é uma história contada pelos vencedores, que é frequentemente a visão que
encontramos nos livros didáticos, na maioria dos profissionais da educação.
As leis pode existir, mas se a visão, a perspectiva, se a lógica social eurocêntrica
não é quebrada, permaneceremos construindo heróis para que uns ocupem o lugar de
outros, não é a solução. Trocar um heróis branco, por um heróis indígena ou negro,
permanece com a cultura de domínio e extermínio, temos que retirar/matar um, para que
outro fique no lugar.
As bandas mostram várias fotos dentro de aldeias e utilizam em alguns shows cocar
e outros acessórios artesanais com características indígenas. E alguns utilizam o conceito
de apropriação cultural ao conectar com o movimento das populações afrobrasileiras e o
uso de turbantes e demais acessórios considerados de origens africanas. Durante o fazer
desta pesquisa, encontrei apenas leis que abordam sobre o assunto, nos perfis do facebook
não foi encontrado nenhuma agressão ou fala sobre este assunto. As roupas, utensílios, a
arte no geral podem ser registradas enquanto bens culturais de natureza imaterial, e
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ganharam força por serem objetos comercializáveis. As imagens de indígenas seguem a
leis de direito de imagem.180
Como abordei na introdução deste capítulo, o Levante quer demonstrar uma
proximidade, um diálogo com os movimentos em prol das populações indígenas, e existe
nas postagens uma preocupação em demonstrar uma proximidade com as comunidades
indígenas, mas demonstram que foram conhecer, partilhar, rever amigos. Não são
manifestações abordando qualquer parentesco.
É grande o número de fotografias dentro de aldeias e/ou em conjunto com povos
indígenas, mas sabemos que grande parte das comunidades indígenas sobrevive do
turismo e do artesanato, é comum cederem para fotos, não é uma comprovação de
pertencimento, nem de integração com aquele local, porém, existe um objetivo, existe
uma mensagem a ser transmitida através destas imagens.
Similar a situação de uma orquestra se apresentar com uma banda de heavy metal,
cada uma faz parte de um universo, uma é considerada erudita, culta, a segunda é
considerada barulho, sem cultura, ao se cruzarem, uma legitima a outra em seu mundo. A
orquestra define que os músicos de heavy metal ali envolvidos são legítimos, como um
rótulo de qualidade, e por outro lado, a orquestra adquiri novos ouvintes no momento em
que é retirado aquele rótulo de algo extremamente tradicional, por exemplo.
De forma simplificada, as bandas integrantes do movimento ao tirar uma fotografia
dentro de uma comunidade indígena podem, por um lado, atrair mais pessoas a gostarem
dos artesanatos e demais produtos vendidos ali para a sobrevivência e manutenção destas
pessoas, assim como, para uma banda que participa de um projeto como o Levante do
Metal Nativo, onde a figura do indígena é trabalhada como alicerce da cultura nacional
brasileira, é importante demonstrar que estas populações existem, que estas bandas
buscam o contato, uma proximidade com o cotidiano das mesmas, já que as populações
indígenas foram ―apagadas‖, camufladas, dos registros históricos, de atores ativos para
meros figurantes em condição de extermínio e fim.
Do mesmo modo em que não determina alguma conexão com o que está
acontecendo ali, fotografias como esta podem ser retiradas em muitas comunidades no
Brasil, como algo turístico, não necessariamente estabelecer algum diálogo político.
Existia por parte da mídia musical uma tentativa de legitimar o que estava sendo
feito, inclusive o seu próprio trabalho, já que no início tentou-se emplacar nomes como
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―Metal Tupi‖, ―Heavy Metal Tupiniquim‖, ―Heavy Metal indígena‖, ―Metal indígena‖,
para o subgênero musical em questão.
Uma característica reforçada pelas obras que tentam historicizar o Heavy Metal,
grande parte escrita fora dos muros acadêmicos, por jornalistas que cobrem os principais
eventos/festivais do gênero, e/ou são ligados às estações de rádios, relacionam os
subgêneros principalmente com religiosidades, como se ele tivesse nascido da grande
dualidade entre trevas e luz, entre católicos e adoradores do mal, e etc, jamais conectam
os subgêneros do Metal com pautas políticas, e este é mais um diferencial do Levante. Ao
contrário de outros subgêneros como o punk, por exemplo, que é imediatamente
relacionado com o anarquismo, com o ―Faça você mesmo‖.
A Arandu Arakuaa é a banda mais próxima das comunidades devido a própria
trajetória de vida de Zandhio (guitarrista e fundador da banda), porém com a saída desta
do movimento, a força política que existia de alguma forma dentro do Levante, não ficou
tão evidente com esta alteração. A princípio os grupos que ainda compõem o movimento
partem mais para as leituras, uma parceria mais musical/sonora, se destacando a Tamuya
Thrash Tribe, com as inúmeras participações em seu último álbum, inclusive de ativistas
indígenas.
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CONCLUSÃO
O grande objetivo desta obra era apresentar o Levante do Metal Nativo em suas três
principais camadas, o recorte temporal e de fontes foram desenvolvidos através das
manifestações das próprias bandas em seu perfil coletivo na rede social Facebook. Foi
considerada sua autodefinição/slogan ―união de bandas brasileiras de metal que escrevem
sobre o Brasil‖ e nomenclatura, enquanto espinha dorsal para compor os três capítulos
que envolvem suas manifestações, linguagens, e proposta enquanto um movimento, no
seu primeiro ano de existência.
Um movimento que se propõem a transformar em sonoridade as memórias
nacionais e coletivas de comunidades específicas, manter vivas histórias/lendas e línguas
que nunca aprendemos nas escolas. Buscam por testemunhas para que verdades sejam
suas principais fontes, para que identidades sejam mantidas e valorizadas, ao mesmo
tempo, em que transformam o seu próprio pertencimento no universo, e o heavy metal.
Um grande desafio de se fazer uma pesquisa em história do tempo presente é a
escolha das fontes. Vivemos no mesmo período em que as fontes foram produzidas, elas
coexistem com o pesquisador, e o ―tempo‖ não exerceu suas funções de triagem, não as
deteriorou, as pessoas que as produziram não morreram e com isso, seus arquivos não
foram enterrados e/ou ―desaparecidos‖, por exemplo. Outro fator que aumenta o desafio é
que vivemos em um período de ―tentar lembrar‖, como as novas tecnologias, cada pessoa
pode ser espectadora e transmissora de informação ao mesmo tempo, o que aumentou as
dinâmicas e possibilidades de interatividades, um maior fluxo de informações, à um
maior número de pessoas, em fração de segundos.
O sentir o tempo passar mais veloz, criou a necessidade de armazenar, pois lembrar
―de tudo‖ está cada vez mais difícil, e paralelamente criou-se diferentes suportes de
armazenamento, de memórias (artificiais) externas. Para os historiadores, um maior
número de acervos, com uma maior quantidade de fontes disponíveis em múltiplas
linguagens.
As múltiplas linguagens cobram do historiador uma formação mais interdisciplinar,
para conseguir analisar fontes em suportes e dimensões distintas do texto em papel. Como
comentado na Introdução, o banco de dados criado para esta pesquisa, aponta que até o
dia 30/01/2016, o acervo disponível no perfil do facebook coletivo do Levante do Metal
Nativo, consistia em: 55 vídeos da seção Impressões, onde integrantes das bandas que
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compõem o Levante falam suas impressões sobre as outras bandas do movimento; 8
vídeos da seção Apresentações, onde os integrantes abordam como fazem a escolhas de
temas e sonoridades brasileiras para suas bandas; 8 vídeos da seção Eu apoio, onde
pessoas (reconhecidas como formadores de opinião) das mídias do Metal falando Levante
do Metal Nativo dando suas impressões, e falando o porquê de apoiar este movimento; 3
vídeos Chamadas para shows, onde os integrantes chamam seu público para irem aos
festivais e eventos, e os curiosos para conhecer este movimento; 6 postagens divulgando
com links entrevistas dadas sobre o Levante; 3 postagens divulgando clipes e canções
novas; 15 postagens divulgando e reforçando as datas e programações do eventos que irão
participar; 5 postagens sobre outros assuntos, como imagens trocadas no perfil e capa da
ferramenta Facebook, datas comemorativas como Dia da Consciência Negra, entre outros.
Hoje, 27 de novembro de 2017, teremos pelo menos, o triplo destes números.
Enquanto coletava os dados, os tipos de postagens, observei como as bandas fazem
uso do facebook, de que forma se apropriaram destes espaços onlines, das redes sociais
enquanto ferramentas, como estão construindo suas narrativas, e ao mesmo tempo,
compreender como o próprio facebook funciona, as múltiplas linguagens apresentadas em
uma mesma tela, as possibilidades de interatividade, as permissões e restrições possíveis,
para assim, escolher as fontes desta obra.
Parte de mundo digital, da existência do WWW, as redes sociais são um fenômeno
de grande destaque no Brasil, já que lidera o mercado latino americano, com média de
setenta e seis milhões de perfis ativos mensalmente, mesmo apresentando um índice
altíssimo de analfabetismo, e analfabetismo funcional. As linguagens dos aplicativos de
celular, criados para serem intuitivos, abriram caminho para que diferentes pessoas
tenham acesso, para compartilhar, produzir conteúdo, e etc.
A prática de contra histórias, de relatar algo para alguém, de transmitir informações
de forma oral, tem uma conexão muito forte com nossa memória. Nossa fala tem
elementos que não são meramente alegóricos, a forma de contar expressa nosso
raciocínio, valores e o que partilhamos com nossa comunidade. E hoje fazemos isso
também através das redes sociais. Nosso corpo inteiro fala, temos vários ritmos internos
(no corpo), pulsos diferentes, em conjunto com nossas vivências em comunidade,
partilhando nossas rotinas de forma coletiva. Nossos sotaques têm sincopas e cadências,
somos mais orais do que imaginamos.

102

Zumthor identifica três diferentes formas das sociedades se relacionarem com a sua
oralidade. A Primária e Imediata seriam as comunidades sem a necessidade de escrita. A
oralidade é a sua estrutura de comunicação. Já as sociedades de Oralidade Mista, utilizam
a escrita como um suporte possível para armazenar a oralidade, e para auxiliar em sua
difusão. E a Oralidade Segunda, estabelece uma relação como uma simbiose entre fala e
escrita, já que a escrita pode trazer muitos elementos do falado para o papel, e viceversa.181 Nossa forma escrita é uma continuidade da fala, tentamos dar conta de nossa fala
com emojis, pontuações ( ―!!!!!!‖, ―?‖), o meio online é uma continuidade do offline.
A internet auxiliou no processo de instrumentalizar seus usuários e horizontalizar o
processo de acesso à informação, esta característica atuante se ―encaixou‖ com a
identidade de praticantes do metal. Extremamente participativos em prol de manter este
universo em movimento, desempenham papéis diferentes em situações diversas, como
registrar, produzir, vender, divulgar, ouvir, comprar, e acima de tudo, manter. 182 É um
meio trabalhado na oralidade, as gerações mais velhas e novas dividem os mesmos
espaços (sejam bares, praças e/ou ruas), e partilham as histórias, os mais velhos ensinam
aos mais novos como agir, quais os principais álbuns, e etc.183
Oralidade é o ato, prática, de verbalizar, de se comunicar utilizando expressões
corporais e sonoras (do corpo) para transmitir relatos de geração em geração perpetuando
memórias coletivas de um povo, comunidade, nação. Ao contrário da História Oral, que é
uma metodologia de análise de evidências orais, as obtidas através de entrevistas com
pessoas vivas184.
Existe uma grande preocupação em manter a memória, as narrativas, e
consequentemente a identidade. As bandas do Levante, como também são praticantes
desta engrenagem, alinharam suas produções, para melhor atender às demandas.
A canção ainda exerce a função de ―chave‖ desta engrenagem. A sonoridade
alcançada define os logotipos, em qual subgênero a banda será enquadrada, por exemplo,
e o conceito que as canções geram em um conjunto (álbuns), define as capas, as
performances, e os vídeoclipes para a divulgação.
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Schaffer, ao abordar paisagens sonoras percebemos a presença da música em nosso
cotidiano. Nossas primeiras experiências são através da audição e com isso, partimos para
as próximas, fala-voz-oralidade. Com a possibilidade de nos filmar, e com as plataformas
que armazenam e divulgam audiovisuais, tivemos um crescimento de expressões de
grupos, que até então eram traduzidos apenas por grupos sociais de maior importância
econômica-política, compartilhadas.185 Como o próprio Levante, pois as bandas se
conheceram através das redes sociais, construíram laços, partilharam experiências e
fundaram o movimento.
O ato de contar algo em verso é muito antigo, e para as sociedades em que a escrita
está em segundo plano, a utiliza como metodologia para que a memorização da História
seja mais fácil, como artifícios poéticos, do mesmo modo em que a rima auxilia também
no ritmo. A canção – junção entre letra e melodia – possibilita uma experiência maior,
uma relação mais profunda. Algumas bandas deixam mais evidenciados a proximidade
com o cordel, por exemplo.
A música pode corresponder a um toque através do ouvir. Ele é um canal com o
nosso interior. Schaffer nos apresenta a noção de Apolo sobre música, através da lira
(instrumento), ela seria um elemento externo, ela vem dos deuses, seria um conhecimento
ligado a forma, a métrica, por muito tempo foi ensinada ao lado da geometria, matemática
e afins, especulada por Pitágoras, um formato, uma estrutura de doze notas de
Schoenberg. Já para Dionísio, existia a coloração tonal, o sentir, a música como algo que
―vem de dentro‖.186
Araújo, conta que cada sociedade define o conceito e a importância para a
oralidade, tradição e música conforme o espaço em sua cultura. Como vimos, nosso ato
de falar envolve elementos que em nossa sociedade definimos como musicais, porém para
sociedades sem escrita, ou com pouca importância da mesma, farão uso de suas
verbalizações com melodia, ritmo, rima e letra para transmitir histórias sobre passado,
mantendo assim, as memórias coletivas, muitos rituais, e consequentemente a tradição.187
Na contemporaneidade, a necessidade de criar o conceito de patrimônio imaterial reforça
ainda mais como a oralidade está presente em nossa sociedade, como os povos mais
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antigos partilham canções que contam suas trajetórias, alertam para os perigos,
transmitem valores.
Os historiadores/as por muito tempo quiseram negar, ignorar, as histórias dos povos
originários, colocaram estas a categoria de mito, de lendas. Hoje com a aproximação com
outras áreas, historiadores/as perceberam que a tradição oral é o registro que temos de um
Brasil muito anterior ao ano de 1500.
Não podemos pensar as tradições como algo fixo, as comunidades orais se
modificam, e estas podem alterar suas narrativas, seja através de sua forma, estrutura,
e/ou conteúdo. Por exemplo, os povos guaranis introduziram a viola em seus rituais, em
sua musicalidade.
O pensar em música é um pensar em rede, em coletivos. É conectar com os outros e
consigo, com o meio onde vive. É transpor o tempo linear, é pensar em espiral, é
oralidade na prática.
Quando escutamos nos relacionamos com as paisagens sonoras, e existem vários
exemplos registrados destas experiências, o imitar de pássaros, os timbres do vento ao
passar pelas árvores de uma floresta tropical, são diferentes dos timbres ao tocar uma
plantação de cana de açúcar, por exemplo. Uma sociedade em equilíbrio terá uma música
calma e jovial, já em períodos inquietantes, teremos músicas coléricas e excitadas, e as
sociedades em decadência, uma música triste, melancólica, como afirma Schaffer. A
musicalidade é a linguagem da oralidade, e essa armazena, transmite e, faz a manutenção
da História e Memória de um povo.
A partir da década de 1960, os relatos começaram a ter um destaque enquanto fonte,
a História Oral é desenvolvida enquanto uma metodologia de análise de entrevistas,
através de uma aproximação com demais áreas, como por exemplo, a Antropologia e a
Psicologia. Deste diálogo, muitas das ferramentas e práticas metodológicas de pesquisa
foram absorvidas pelo campo da História.188
A partir disso, a compreensão do que é memória, os elementos que compõem a
nossa fala começaram a ter sentido histórico, nos permitiu compreender as sociedades
indígenas, e diferentes períodos da nossa história, agora poderíamos acessar acervos
impensados, registros que até então seriam apagados da historiografia, novas versões
foram literalmente ouvidas.
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Em um primeiro momento, quando pensamos em questões relacionadas aos povos
indígenas, frequentemente caímos no estereótipo de: ―povos que vivem em terras
cercadas; que vivem somente no campo; que sobrevivem da agricultura, pesca, caça e
artesanato; isolados da cultura contemporânea que existe fora das aldeias, e vice-versa;
que não frequentam escolas, universidades, entre outros‖.
Porém, é importante refletir sobre a nossa própria cultura não-indígena.
Perceberemos que muros, ou fronteiras geográficas, não são suficiente para isolar
pessoas, e consequentemente suas trocas culturais, e através dos conflitos e identificações,
as transformações ocorrem, para qualquer população. De alguma forma, a cultura das
ervas ainda são utilizadas, os pratos que tem aipim como base permanecem em nossas
mesas, técnicas agrícolas, formas de construir próximo de rios, se locomover através das
águas, os indígenas partilharam suas formas de sobrevivência.
Outro ponto a ser desmistificado, é que as populações indígenas (Brasil e mundo)
não equivalem à criação do período romântico, o ingênuo e vestido de plumas. Estas
populações podem viver ou não em terras demarcadas, ocupam qualquer espaço (urbano
ou não), e cada dia mais, devido às políticas públicas, leis e ações do Movimento
Indígena.
A existência de debates sobre o dualismo de índio aculturado x índio puro;
aculturação x resistência cultural; estrutura cultural fixa/imutável x processos históricos
que conduzem à extinção (como a globalização)189, como o da ultima edição da ANPUH,
demonstra o quanto as políticas não são efetivas, o quanto os estudos históricos podem
atuar nestas lacunas. O indígena do romantismo, idealizado com tanga e penas, é a
primeira imagem que emerge quando perguntado ―como é um indígena?‖, e quando
abordado questões de direitos civis, o discurso da miscigenação é o primeiro a atuar em
um país de meritocracias como o Brasil.
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ANEXO 1
Capa dos últimos lançamentos das bandas do Levante do Metal Nativo.

Banda: Hate Embrace/ Título: Sertão Saga/ Ano: 2014.

Formada em 2008 (alguns integrantes da Malkuth)
Antes era Hatembrace
Demo "The Dawnof a New Age"
Primeiro full-length "DominationOccultArt
Segundo full-length "Sertão Saga", é um álbum conceitual que fala da história de Lampião. Pesquisa +
apoio da historiadora Wanessa Campos. Letras em português.
Participações: jornalista Wanessa Campos nas narrativas dos 3 atos. Cantor Silvério Pessoa na faixa
Utopia, o músico Sérgio Ferraz (faixa bônus ―Sertão Dual‖ é de sua autoria). Magno Barbosa e Rafael
Cadena (Cangaço), Pedro Thomaz (Necroholocaust), Alcides Burn (Inner Demons Rise), Adriano Forte
(Extrusion e Lethal Rising), Washington Pedro (The Ax) e Ivanúbis Hollanda (ex-Empty Book e atual
Orquestra Sinfônica da CPM).
Produção a cargo da banda e de Joel Lima e arte gráfica do baterista Ricardo Necrogod
Influências bandas como: Behemoth, Nile, Rotting Christ, Suffocation!
Formação: George Queiroz: Vocais, João Paulo: Guitarra, Alexandre Cunha: Baixo/Vocal, Ricardo
Necrogod: Baterial/Vocais, Tamyris Daksha: Teclado
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Banda: Cangaço / Título: Retalhado/ Ano: 2015.

Formada em 2009
duas demos ―Cangaço‖ e ―Parabelo‖ – 2010.
EPs ―Positivo‖ (2011), Rastros -2013 e Retalhado – 2015.
Todos produzidos e lançados de forma independente
Formação: Rafael Cadena (guitarra/vocal), Magno Barbosa Lima (baixo/vocal), Mek Natividade (bateria).
Influencia: Annihilator, Sivuca, Morbid Angel, Alceu Valença, Gojira, Fred Andrade, Nile, Luciano
Magno, Sepultura, Luiz Gonzaga. Decomposed God, Terra Prima, Caravellus, Infested Blood,
Alkymenia, As the Shadows Fall, Silent Moon, Hanagorik, Pandemmy, Goreslave, The Ax, Cruor,
Khrophus, Claustrofobia, Torture Squad e todas as bandas brasileiras de Metal.
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Banda: MorrigaM / Título: Anhangá/ Ano: Imagem utilizada a partir de 2016, novo
logotipo, novas imagens associadas.
2013.

Criada no início de 2013 por Fernanda Brasil e Kallebe Amil que adotaram o nome inspirados na deusa
celta da guerra Morrígan (Morrigu ou Mor Rioghan).
Formação: Fernanda Brasil - Vocal, Kallebe Amil - Guitarra, Mateus Mendes - Bateria, Ademário Lins Contra Baixo
Gostam: Aclla, Arandu Arakuaa, Armahda, Cangaço, Hate Embrace, Voodoopriest, Tamuya Trash Tribe.
Ep Anhangá Produzido por Produção: Jaime Lopes e Sergiomar Junior (JJ Metal Maker)
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Banda: Aclla / Título: Pindorama/ Ano: 2015.

Surgiu em 2007
2009 Landscape Revolution, Pindorama 2015 - (Metalodic Records) - "o álbum será bilíngue e todas as
músicas também terão versões em português‖, comenta o vocalista Tato Deluca.
Formação: Tato Deluca recrutou Attílio Negri (Skin Culture / Unscarred - guitarra), Daniel de Lucca
(guitarra), Pedro Carvalho (Scars - Baixo) e Victor Busquets (Robson Fernandes Blues Band - Bateria).
Gostam: Iron Maiden, Saxon, Judas Priest, Metallica, Pantera, Dream Theater, Deep Purple, Black
Sabbath
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Banda: Tamuya Thrash Tribe / Título: The Last of Guaranis / Ano: 2016.

Formação: Luciano Vassan, Leonardo Emanoel, JP Mugrabi e Bruno Rabello.
2011 lançaram seu EP de estréia ―United‖
Participação: Marcelo D2, João Cavalcanti – cantor e compositor, vocalista da banda carioca de samba
―Casuarina‖, Zahy Guajajara – índia da etnia Guajajara Tenetehar, é ativista das causas indígenas, Coral
de Crianças Guaranis, Zândhio Aquino – Músico, compositor e fundador do Arandu Arakua, Mario
Mamede – Baterista da banda ―Mop Top‖, DJ e estudioso da música brasileira. Mario é Ogã no terreiro,
Dudu Bierrenbach – Multi instrumentista (Haven, Mr. Dooback Sound System, Cezar Cayom, Mohana
Grupo e Gandharva Mantras) é Ogã, feito no candomblé, Paula Perez percussão, Gleyds Granden – Mãe
de Santo, feita na Umbanda e no Candomblé.
Sidney Sohn – Músico e Produtor, proprietário do Estúdio Locomotiva, gravou e produziu o primeiro EP
da banda e assina também a produção do novo álbum.
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Banda: Voodoo Priest / Título: Mandu / Ano: 2014.

Formada em 2014
Formação: vocalista Vitor Rodrigues (ex-Torture Squad), que conta com os guitarristas César Covero
(Endrah, ex-Nervochaos) e Renato DeLuccas (Exhortation), o baixista Bruno Pompeo (Aggression Tales,
ex-CPM) e o baterista Edu Nicolini (ex-Nitrominds, ex-Musica Diablo).
Gostam: Black Sabbath, Judas Priest, Pantera, Decapited, Slayer, D.R.I., Morbid Angel, Primus, Disrupt,
Nevermore, Testament, Forbidden, Death, Kreator, Meshuggah.
Produzido por Brendan Duffey e Adriano Daga no Norcal Studios (São Paulo). CD lançamento pela
gravadora Die Hard. Arte da capa feita pelo artista polonês Raf the Might (lista de clientes: Metallica,
Slayer, Kreator, Mastodon, e outros).
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Banda: Armahda / Título: Armahda / Ano: 2013.

Formada em 2011
Formação: Maurício Guimarães (vocal/violão), Renato Domingos (guitarra), João Pires (bateria), Ale
Dantas (guitarra) e Paulo Chopps (baixo)
Rafael Zeferino do AudioFusion Studio, co-produziu todo o material, foi engenheiro de som e masterizou,
além de ser o baterista.
Participações especiais: Sílvio Navas (dublador brasileiro de personagens como Mun-rá, Darth Vader,
Smurfs...), narra em 1º pessoa às atitudes de Floriano Peixoto na música Armahda.
Cíntia Scola no coral da música Uiara. Edson Xavier, gravou o baixo na música Canudos.
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Arandu Arakuaa / Título: Wdê Nnãkrda / Ano:.2015

Formada em 2008
Sigificado do nome: saber dos ciclos dos céus ou sabedoria do cosmos em tupi guarani
Nájila Cristina (vocal), Zândhio Aquino (vocal/guitarra/teclado), Saulo Lucena (baixo/vocal) e Adriano
Ferreira (bateria)
EP 2010 – Arandu Arakuaa (1º estrangeiro)
full length 2013 – Kó Yby Oré
segundo full length ―Wdê Nnãkrda‖ (tronco de árvore na língua indígena Akwẽ Xerente). Produzido,
mixado e masterizado no Broadband Studio em Brasília por Caio Duarte (Dynahead), e lançado de forma
independente
O disco:cinco músicas no idioma Akwẽ Xerente, três em Tupi, duas em Xavante, uma em Português.
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ANEXO 2 – Matéria: “Banda de Brasília faz metal em tupi para chamar atenção à
causa indígena.
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Banda de Brasília faz metal em tupi para chamar atenção à causa indígena
14 de Outubro de 2014

Na década de 1990, o Sepultura chocou seus fãs --e o mundo-- ao misturar seu metal com
elementos da música brasileira. Primeiro, foi pontual, com a instrumental "Kaiowas", no disco
"Chaos AD" (1993). Depois, a mistura foi enraizada no DNA do clássico "Roots" (1996), com
direito a uma imersão na mata para gravar "Itsári" com os índios xavantes. Já são duas décadas
desde então e agora, enfim, um grupo cruzou a porta aberta pela banda mineira.
A Arandu Arakuaa, banda que toca algo que pode ser classificado como "metal indígena", nasceu
em Brasília, quando o guitarrista Zândhio Aquino apostou em iniciar um projeto integralmente
ligado a temas indígenas: do nome, que significa "sabedoria do cosmos", ao som cheio de
percussão e influências tribais, chegando às letras, escritas exclusivamente em tupi antigo. Um
pacote que é uma novidade não só no metal, mas uma raridade na música brasileira como um
todo.
"Nasci e morei até os 24 anos de idade ao lado da terra indígena Xerente, em Tocantins. Cresci
tendo contato com música indígena e a música tradicional brasileira (baião, catira, cantigas de
roda, vaquejada...)", conta Zhândio. "O rock só entrou em minha vida na adolescência. Mais
tarde, ao tentar tocar algo, apareceram todas essas referências", explica o guitarrista, que tem
fortes influências de artistas díspares como Metallica e Nação Zumbi, Black Sabbath e Alceu
Valença.
Tupi-guarani
Zhândio usou algum conhecimento que já tinha do tupi-guarani como motivador e foi a fundo na
língua para conseguir compor as letras, que tratam de ritos, lutas e lendas de diversos povos
indígenas. O trabalho não é simples.
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"A escolha do tupi para o primeiro álbum tem mais a ver com sua importância na formação da
nação brasileira, mas poderia ter sido outra língua indígena do Brasil; a musicalidade e divulgar as
culturas indígenas do país são o mais importante", explica ele. "Material de estudo (sobre tupi)
ainda é difícil, só há uma gramática no mercado. Os povos indígenas têm a cultura da língua oral,
e são poucos os trabalhos relacionados às línguas indígenas, que geralmente são feitos não por
índios, mas por missionários religiosos. O tupi é o caso mais clássico."
A intenção do quinteto é chamar a atenção para a causa indígena do jeito que podem. "Muitos
garotos que nos ouviram por curiosidade e não sabiam nada de cultura indígena hoje são nerds no
assunto. Para mim, essa é a parte mais linda de participar desse projeto. É preciso respeitar os
indígenas e os espíritos dos seus antepassados que aqui habitam, pois sua energia está presente,
essa é a terra deles", defende Zândhio.

ANEXO 3 – Matéria: “Nova geração de bandas de metal busca raízes indígenas
para diversificar seu som”.
Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/musica/nova-geracao-de-bandas-de-metal-busca-raizesindigenas-para-diversificar-seu-som-20643852. Acesso em: 02 de Nov. de 2017.

Nova geração de bandas de metal busca raízes indígenas para diversificar seu som.
Pioneiro na mistura de influências, álbum ‗Roots‘, do Sepultura, completa 20 anos.
Metal de índio: o grupo Arandu Arakuaa, de Brasília, canta em tupi-guarani

POR SILVIO ESSINGER
14/12/2016 4:30

RIO — Vinte anos atrás, o Sepultura — já então a banda brasileira de rock mais conhecida
no mundo — fazia o impensável com o álbum ―Roots‖: casava as vertentes mais agressivas do
heavy metal americano e europeu com a música dos primeiros habitantes do Brasil, e ainda punha
a foto de um índio na capa do disco. Hoje, dia em que os irmãos Cavalera, fundadores da banda,
voltam ao Rio para tocar as músicas de ―Roots‖ (veja entrevista aqui), o sonho de um metal
integrado às mais ancestrais raízes culturais brasileiras é uma realidade bem palpável.
Inicialmente reunidos em torno de um movimento chamado Levante do Metal Nativo, grupos
como o Arandu Arakuaa (de Brasília, que canta suas músicas em tupi-guarani), o Tamuya Thrash
Tribe (do Rio), o Voodoopriest (São Paulo) e o MorrigaM (Macapá) assimilam, em diferentes
níveis, as tradições de diferentes etnias indígenas para fazer uma música que pode até ter nascido
no exterior, mas definitiva e irreversivelmente se abrasileirou.
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— Os compositores de que gosto põem muito de sua vivência na música. Eu vim da zona
rural de Tocantins, próximo a uma aldeia Xerente, dos meus antepassados. O metal apareceu na
adolescência, mas eu nunca me afastei do meio indígena — conta Zhândio Aquino, guitarrista e
fundador do Arandu Arakuaa (―saber do cosmos‖, em tradução livre do tupi), banda que no ano
passado lançou o seu segundo álbum, ―Wdê Nnãkrd‖, o mergulho mais profundo até agora na
fusão do metal com a música e outras tradições indígenas. — Eu era moleque quando saiu o
―Roots‖, achei legal as músicas com os xavantes e a capa, mas acho que ele influenciou muito
mais o movimento do new metal que outra coisa. Na época, o disco não fez surgir nenhuma banda
de metal indígena.
— Quando o ―Roots‖ foi lançado, eu me senti traído — confessa Vítor Rodrigues,
vocalista, letrista e fundador do Voodoopriest. — Eu era muito novo e radical. Só bem mais tarde
é que eu percebi como esse disco foi importante para botar a cena metal brasileira no mapa do
mundo. Escutei de novo o disco, de cabo a rabo, e só aí percebi a genialidade dele. Foi aí que tive
a ideia de organizar o Levante do Metal Nativo.
Ex-vocalista da banda paulista de death metal Torture Squad (que fez vários shows no
exterior) e com antepassados índios, Rodrigues teve sua atenção despertada pelo romance
―Mandu Ladino‖, do escritor piauiense Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco, sobre um índio que
lidera uma guerra de nativos de diferentes tribos (algumas até inimigas) contra os colonizadores
portugueses. Daí veio a inspiração para ―Mandu‖, álbum conceitual que o Voodoopriest lançou
em 2014, para marcar sua posição na cena brasileira das guitarras.
— Existe aí um paralelo com o público do metal, que é um estilo ao qual a grande mídia
não dá importância. Assim como os índios, o metal tem que guerrear para ter uma identidade e ser
respeitado — diz Rodrigues, que em setembro, junto a seus companheiros de Voodoopriest,
gravou o videoclipe (ainda a ser lançado) da faixa-título de ―Mandu‖ na Oca da Tribo Xamã,
templo religioso no interior de São Paulo.
Luciano Vassan, vocalista do Tamuya Thrash Tribe, conta que a ligação da banda com a
causa indígena também veio de forma natural, por causa do estilo de música que apreciavam
inicialmente.
— A temática do thrash metal é a do protesto. Então, fomos buscar ver o lado daqueles
brasileiros que não tinham representatividade nenhuma, como os negros quilombolas e os índios.
Ficamos impressionados com a questão dos suicídios indígenas. Quando você tira a terra dessas
pessoas, as vidas delas perdem o sentido — explica Vassan, que, com o Tamuya, lançou neste ano
o álbum ―The Last of the Guaranis‖. — No início, a influência indígena ficava mais nas letras,
mas aos poucos fomos participando de reuniões com índios, conhecendo melhor sua cultura, e a
música deles foi se infiltrando em nosso som.
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O grupo Voodoopriest - Divulgação
Tanta mistura nem sempre acaba sendo bem compreendida. Com viola caipira e
toques musicais que se aproximam do samba, do frevo e do brega, o Arandu Arakuaa
resolveu recentemente se desvincular da turma do Levante do Metal Nativo (―O
importante é o trabalho que cada uma das bandas tem a fazer‖, justifica Zhândio, do
Arandu).
— Eles têm uma visão mais lúdica e preferiram ficar de lado, mas acredito que
juntos somos mais fortes — diz Vassan, do Tamuya. — A ideia do Levante é reunir
bandas sérias, que falem do Brasil. Chegamos até a convidar o Gangrena Gasosa (lendária
banda carioca de saravá metal) para participar também do movimento.
— É muito legal esse lance da diversidade do Levante, que foi algo surgido de
forma muito espontânea, não exatamente para ser um movimento — acrescenta
Rodrigues, do Voodoopriest, banda que não chega a incluir elementos da música indígena
em seu som. — E o Levante nem é só para reunir grupos que falem dos índios, mas que
falem do Brasil em geral, como é o caso do Cangaço, de Recife, que trata da pobreza no
Nordeste.
Enquanto buscam maneiras de excursionar pelo Brasil, com o Levante ou não, os
grupos de metal indígena perseguem o sonho do exterior, tentando trilhar o caminho que
o Sepultura fez há mais de 20 anos. O Arandu Arakuaa tem planos de tocar pela primeira
vez, no ano que vem, em Portugal e na Espanha. O Tamuya Thrash Tribe espera passar
por Alemanha, Suécia e Polônia no segundo semestre de 2017. E o Voodoopriest mira na
Alemanha e na França.
— O preconceito é natural, se a gente fizesse forró seria o mesmo — diz Zhândio,
do Arandu. — Mas, quando a gente toca, a galera sempre fica curiosa.
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ANEXO 5 - Postagens no perfil do Facebook.

Postagem 1

Postagem 2:
Postagem – Armahda – 21 de abril
Tiradentes: Mais uma estória inventada pela República?
Hoje, no dia dedicado a Tiradentes, gostaríamos de convidar historiadores e historiadoras de
plantão a comentar sobre ideias defendidas pelo historiador carioca Marcos Antônio Correa:
Tiradentes não morreu enforcado em 21 de abril de 1792.

O historiador começou a suspeitar disso quando viu, em Lisboa, uma lista de presença
da Assembléia Nacional francesa de 1793, onde constava a assinatura de José
Bonifácio de Andrada e Silva, que era o objeto de suas pesquisas naquela época. Junto
à assinatura dele, também aparecia a de um Antonio Xavier da Silva. Correa se formara
em grafotecnia e, por acaso, tinha estudado muito a assinatura de Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes. Com o auxílio do amigo português professor Rodrigues Lapa,
Correa confrontou as assinaturas de Antonio e Joaquim José: ―a semelhança era
impressionante‖. A partir dali, começou a sua ―busca da verdade‖ sobre Tiradentes.
Segundo Correa, um ladrão condenado morreu no lugar de Tiradentes, em troca de
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ajuda financeira à sua família, oferecida pela maçonaria. Testemunhas da morte de
Tiradentes se diziam surpresas, porque o executado aparentava ter menos de 45 anos.
Sustenta Correa que Tiradentes teria sido salvo pelo poeta Cruz e Silva (maçom, amigo
dos inconfidentes e um dos juízes da Devassa) e embarcado incógnito para Lisboa em
agosto de 1792.
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