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Stories are the reproductive organs of language.  

Where stories cease to be told,  

languages die,  

or have to be sustained by means that are patently artificial.  

If this is so, then the forms that stories take  

are as crucial in their way  

as the forms of flowers and fruits  

(Robert Bringhurst, The tree of meaning) 

 
  



 

 

 
 

Resumo:  

Essa tese apresenta uma etnografia da sociocosmologia krahô centrada na análise e na tradução 

de algumas das diferentes modalidades de artes verbais conhecidas e praticadas por este povo 

ameríndio (falante de uma língua Jê, habitante dos campos de cerrado do Brasil central). A 

investigação dos regimes de criação, circulação, enunciação e fruição de um amplo corpus 

verbal composto por narrativas míticas, depoimentos pessoais, exortações públicas, diálogos e 

cantos rituais me permitiu examinar, por um lado, os diferentes modos como os Krahô buscam 

produzir e estabelecer vínculos com seus antepassados e, por outro, alguns dos conceitos e 

imagens, dilemas e propósitos que são comuns a essas distintas formas de conhecimento e que 

fazem delas expressões de um pensamento discursivo e poético mais amplo, para cuja 

compreensão esta tese pretende colaborar. Sugiro, em linhas gerais, que esse pensamento se 

dedica a elaborar e desenvolver uma constante reflexão sobre os processos de memória e de 

esquecimento envolvidos na transmissão desses saberes, e que estes processos e saberes são 

fundamentais para a (re)produção de pessoas e coletivos belos, alegres e singulares.   

 

Palavras-chave: artes verbais; etnologia americanista; poética ameríndia; Krahô; povos jê.  

 



 

 

 
 

Abstract:  

This thesis presents an ethnography of krahô sociocosmology focused on the analysis and 

translation of some of the different modalities of verbal arts known and practiced by this 

Amerindian people (speaker of a Jê language, inhabitant of the cerrado fields of central Brazil). 

The investigation of the regimes of creation, circulation, enunciation and fruition of a broad 

verbal corpus composed of mythical and personal narratives, public exhortations, ceremonial 

dialogues and ritual chants allowed me to examine, on the one hand, the different ways in which 

the Krahô seek to produce and establish links with their ancestors and, on the other hand, some 

of the concepts and images, dilemmas and purposes shared by these different forms of 

knowledge and that make them expressions of a broader discursive and poetic thought, for 

whose understanding this thesis intends to collaborate. I suggest, in general lines, that this 

thought is dedicated to elaborate and develop a constant reflection on the processes of memory 

and forgetfulness involved in the transmission of such knowledges, and that these processes 

and knowledges are fundamental for the (re)production of beautiful, joyful and singular persons 

and collectives.   

 

Keywords: verbal arts, amerindian ethnology; Amerindian poetics; Krahô, Jê people. 

 
 
 
  
  



 

 

 
 

Lista de abreviações das glosas linguísticas 

1 primeira pessoa 

2 segunda pessoa 

3 terceira pessoa�

ASS assertivo 

ASSOC associativo 

ATEN atenuador 

COL coletivo 

COM comitativo 

DAT dativo 

DEM demonstrativo 

DIR direcional 

DTR destrantivizador 

DU dual (enfatiza a relação estabelecida 
entre falante e ouvinte na cena discursiva) 

DUR durativo 

ERG ergativo�

ENF ênfase 

EXCL exclusivo  

F feminino 

FOC foco 

GEN genitivo 

HORT hortativo 

INCL inclusivo  

INSTR posposição instrumental 

INTS intensificador 

IRR irrealis� 

LOC locativo 

N.GEN nome genérico 

NEG negação 

NMLZ nominalizador�� 

PL plural��

PD passado distante 

POSS possessivo 

R prefixo relacional 

REL posposição relativa 

RECP recíproco 

REFL reflexivo 

VOC vocalise 
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Nota sobre o sistema fonológico krahô e a convenção ortográfica adotada. 
 

Os Krahô contam atualmente com uma população de aproximadamente 3.700 

pessoas, que vivem em cerca de quarenta aldeias, todas elas localizadas na Terra Indígena 

Krahô (T.I. Krahô). A língua krahô é uma das variedades do conjunto dialetal Timbira Oriental, 

filiado ao ramo setentrional da família Jê (tronco Macro-Jê) e composto ainda pelas variedades 

dialetais faladas pelos povos Canela-Apãnjêkra, Krĩcati, Gavião-Parcatêjê, Gavião-Pykopjê e 

Canela-Ramkôkamẽkra. Desde a década de 90, alguns esforços de uniformização da grafia 

usada pelos povos Timbira foram promovidos pela associação Wyty Catë (cf. Amado, 2005), 

mas os professores e as escolas krahô seguem utilizando, em grande medida, a ortografia 

estabelecida entre os anos 1968-1977 por Jack e Josephina Popjes (POPJES & POPJES, 1986), 

missionários do Summer Institute of Linguistics (SIL) – sendo também esta a convenção 

ortográfica utilizada nesta tese. As informações sistematizadas abaixo foram elaboradas com o 

auxílio do linguista Maxwell Miranda, com base em sua pesquisa sobre a língua krahô 

(Miranda, 2014); à direita dos fonemas são indicados, em negrito, os grafemas correspondentes. 

 

Fonemas e grafemas consonantais 

 Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal 
Oclusiva /p/ p /t/ t  /k/ c ou qu1 /Ɂ/ h 
Fricativa      /h/ h 
Africada   /ts/ x  /kh/ k  
Nasal  /m/ m /n/ n  /ŋ/ g   
Vibrante  /r/ r     
Aproximante   /w/ w   /j/ j      

 

Pronúncia dos fonemas consonantais  
  
/p/ : oclusiva bilabial surda (como em pato); 
 
/t/: oclusiva alveolar surda (como em tatu);   
 
/k/ : oclusiva velar surda (como em casa);  
 
/kh/: oclusiva velar surda aspirada (como na palavra inglesa kill).  
 
/ts/: africada alveolar surda (pronunciada como o dígrafo <zz> em pizza; quando antecede 
vogais altas e médias, abertas e fechadas, é pronunciado como o dígrafo <ch> na palavra 
espanhola chaco). 
                                                        
1 O grafema <qu> corresponde ao mesmo fonema, sendo usado apenas diante da vogal anterior média fechada oral 
<ê>. 
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/h/: fricativa glotal surda (em início de sílaba, é pronunciada como o som da letra <r> em rio 
na pronúncia carioca; no final de sílaba, corresponde à oclusiva glotal /Ɂ/, sendo pronunciada 
como na interjeição de negação em português ã’ã).  
 
/m/: nasal bilabial sonora (como em mar); 
 
/n/: nasal alveolar sonora (como em menino);  
 
/ŋ/: nasal velar sonora (como o som da letra <n> antes da consoante <g> na palavra manga);   
 
/r/: vibrante simples alveolar sonora (como em caro);  
 
/w/: aproximante bilabial (como o som da letra <w> na palavra inglesa wave);   
 
/j/: aproximante palatal (como o som da letra <y> na palavra inglesa yellow; quando seguido 
de vogais nasais, é pronunciado como o dígrafo <nh> em banho). 
 

Fonemas e grafemas vocálicos 

 Vogais Orais  Vogais Nasais  
 Anterior Central  Posterior  Anterior  Central  Posterior  
Alta /i/ i /ɨ/ y /u/ u  /ĩ/ ĩ / / ỹ /ũ/ ũ 
Média 
fechada 

/e/ ê  /o/ ô /ẽ/ ẽ  /õ/ õ 

Média   /ə/ ỳ     
Média aberta /e/ ɛ /ɜ/ à /ɔ/ o    
Baixa   /a/ a   /ã/ ã   

 

Pronúncia dos fonemas vocálicos 
 
/a/: vogal central baixa oral (como em ata); 
 
/ɜ/: vogal central média aberta oral (como o som da vogal <i> na palavra inglesa confirm); 
 
/ə/: vogal central média oral (como o som da letra  <u> na palavra inglesa but); 
 
/ã/: vogal central baixa nasal (como em maçã);  
 
/ɛ/: vogal anterior média aberta oral (como em chefe); 
 
/e/: vogal anterior média fechada oral (como em ele);  
 
/ẽ/: vogal anterior média fechada nasal (como em entrada);  
 
/i/: vogal anterior alta oral (como em  ilha);  
 
/ĩ/: vogal anterior alta nasal (como o som da sílaba in na palavra intenção);   
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/ɨ/: vogal central alta oral (próxima ao som da vogal <e> na pronúncia portuguesa da palavra 
que);    
 
/ /: vogal central alta nasal (como /ɨ/, com acréscimo de nasalidade);  
 
/ɔ/: vogal posterior média aberta oral (como em pote);  
 
/o/: vogal posterior média fechada oral (como em forró);  
 
/õ/: vogal posterior média fechada nasal (como o som do dígrafo <on> em conto);   
 
/u/: vogal posterior alta oral (como em urubu);  
 
/ũ/: vogal posterior alta nasal (como em untar).  
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Localização da Terra Indígena Krahô 
 

 
Mapa 1 – Fonte: Instituto Socio-Ambiental (ISA), 2009. 
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Mapa da T.I. Krahô, com localização das aldeias 
 

 
Mapa 2 - Fonte: Centro Cultural Kàjre, 2019. 
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Prólogo 
 

Xàj acorda de madrugada, com vontade de cantar. Faz frio e todos na aldeia 

descansam. Sua mulher, Pỳtkwỳj, pede-lhe que fique ali com ela, mas ele responde: “Eu não 

estou doente para ficar dormindo”. Dormir por muito tempo, dizem os Krahô, pode ser um 

caminho sem volta; então ele se levanta, se enfeita com alguns de seus adornos e colares, pega 

seu maracá e sai de casa: 
i. 

Cawê  
Cawê ra wê ra wê ra wê 

Cawê  
Cawê ra wê ra wê ra wê 

Cawê  
Cawê ra wê ra wê ra wê 

Cawê  
Cawê ra wê ra wê ra wê 

 
Hija caprã nã ti cà 

 
Cawê  

Cawê ra wê ra wê ra wê 
Cawê  

Cawê ra wê ra wê ra wê 
Cawê  

Cawê ra wê ra wê ra wê 
Cawê  

Cawê ra wê ra wê ra wê 
 

 
Pintado 

Pintadinho  
Pintado 

Pintadinho  
Pintado 

Pintadinho  
Pintado 

Pintadinho  
 

Casco do jabuti 
 

Pintado 
Pintadinho  

Pintado 
Pintadinho  

Pintado 
Pintadinho  

Pintado 
Pintadinho  

ii. 
Cawê  

Cawê ra wê ra wê ra wê 
Cawê  

Cawê ra wê ra wê ra wê 
Cawê  

Cawê ra wê ra wê ra wê 
Cawê  

Cawê ra wê ra wê ra wê 
 

Mã cuja tônô ti cà 
 

Cawê  
Cawê ra wê ra wê ra wê 

Cawê  
Cawê ra wê ra wê ra wê 

Cawê  
Cawê ra wê ra wê ra wê 

Cawê  
Cawê ra wê ra wê ra wê 

 
Pintado 

Pintadinho  
Pintado 

Pintadinho  
Pintado 

Pintadinho  
Pintado 

Pintadinho  
 

Casco do tatú 
 

Pintado 
Pintadinho  

Pintado 
Pintadinho  

Pintado 
Pintadinho  

Pintado 
Pintadinho  

 

Sob um imenso céu estrelado, Xàj caminha solitário em direção ao pátio, cantando 

noite afora para convidar os vivos a acordarem e virem cantar com ele no centro da aldeia:  
iii.   
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Hatêtê kà 
Hatêtê kà 
Hatêtê kà 
Hatêtê kà 

 
Ha mẽre hàcà re mã  

Hahe kamã xa ne 
 

Hatêtê kà 
Hatêtê kà 

 
Ha mẽre hàcà re mã  

Hahe kamã xa ne 
 

Hatêtê kà 
Hatêtê kà 
Hatêtê kà 
Hatêtê kà 

Grita por carne 
Grita por carne 
Grita por carne 
Grita por carne 

 
Gaviãozinho  

Dentro do ninho 
 

Grita por carne 
Grita por carne 

 
Gaviãozinho  

Dentro do ninho 
 

Grita por carne 
Grita por carne 
Grita por carne 
Grita por carne 

 
iv. 

Hiho coho ho 
Hiho coho ho 
Hiho coho ho 
Hiho coho ho 

 
Haja cukôj re mã acrô kãm mã jỹ ne hê  

Cra re mã hê 
 

Hiho coho 
Hiho coho 

 
Haja cukôj re mã acrô kãm mã jỹ ne hê  

Cra re mã hê 
 

Hiho coho 
Hiho coho 
Hiho coho 
Hiho coho 

 
Urra 
Urra 
Urra 
Urra 

 
Macaco agarrado no cipó  

Com seu filhote 
 

Urrando 
Urrando 

 
Macaco agarrado no cipó  

Com seu filhote 
 

Urra 
Urra 
Urra 
Urra 

 

Ao chegar ao pátio, porém, Xàj não se detém: ele o atravessa, caminhando em 

direção a alguma outra casa da aldeia, diante da qual irá cantar por alguns instantes. Ele irá 

repetir esse movimento até que tenha cantado por todos os caminhos que levam das casas ao 

pátio, fazendo assim com que seus cantos penetrem no sono e nos sonhos de quem dorme: 
v. 

Cute cute ri hapy pjê rê 
Cute cute ri hapy pjê rê 
Cute cute ri hapy pjê rê 
Cute cute ri hapy pjê rê 

 
Mã cuja tônô tite 

 
Cute cute ri hapy pjê rê 
Cute cute ri hapy pjê rê 

 
Mã cuja tônô tite 

 

 
Arrasta o rabo 
Arrasta o rabo 
Arrasta o rabo 
Arrasta o rabo 

 
Tatú 

 
Arrasta o rabo 
Arrasta o rabo 

 
Tatú 
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Cute cute ri hapy pjê rê 
Cute cute ri hapy pjê rê 
Cute cute ri hapy pjê rê 
Cute cute ri hapy pjê rê 

 

Arrasta o rabo 
Arrasta o rabo 
Arrasta o rabo 
Arrasta o rabo 

 
vi. 

Hire  
Hihi re 
Hire  

Hihi re 
Hire  

Hihi re 
Hire  

Hihi re  
 

Ja rõr rõ xwỳ re hapar rê cônô 
 

Hire  
Hihi re 
Hire  

Hihi re 
 

Ja rõr rõ xwỳ re hapar rê cônô 
 

Hire  
Hihi re 
Hire  

Hihi re 
Hire  

Hihi re 
Hire  

Hihi re 

 
Fina  

Fininha 
Fina  

Fininha 
Fina  

Fininha 
Fina  

Fininha 
 

Patinha do rõrxwỳre2 
 

Fina  
Fininha 

Fina  
Fininha 

 
Patinha do rõrxwỳre 

 
Fina  

Fininha 
Fina  

Fininha 
Fina  

Fininha 
Fina  

Fininha 
 

Exausto do dia a dia na aldeia sob o forte calor do cerrado, que exaure, durmo em 

minha rede: 
vii. 

Xy rape  
Haxy rape 

Xy rape  
Haxy rape 

 
Mã hamũ xy re hỳ hỳ hỳ 

 
Xy rape  

Haxy rape 
 

Mã hamũ xy re hỳ hỳ hỳ 
 

Xy rape  
Haxy rape 

Xy rape  
Haxy rape 

 
Marimbondo bate as asas 
Marimbondo bate as asas 
Marimbondo bate as asas 
Marimbondo bate as asas 

 
Mã hamũ xy re hỳ hỳ hỳ 

 
Marimbondo bate as asas 
Marimbondo bate as asas 

 
Mã hamũ xy re hỳ hỳ hỳ 

 
Marimbondo bate as asas 
Marimbondo bate as asas 
Marimbondo bate as asas 
Marimbondo bate as asas 

 

                                                        
2 Rõrxwỳre: pássaro preto (não identificado), que é tido como uma das transformações do carõ humano depois da 
morte. Segundo os Krahô, este pássaro possui dois tipos diferentes de cantos.  
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viii. 
Ca mẽ pupu  
Ca mẽ jãrê 
Ca mẽ pupu  
Ca mẽ jãrê 
Ca mẽ pupu  
Ca mẽ jãrê 
Ca mẽ pupu  
Ca mẽ jãrê 

 
Amê mẽ cupry cra tàmà tuware toto cre tycyre 

 
Ca mẽ pupu  
Ca mẽ jãrê 
Ca mẽ pupu  
Ca mẽ jãrê 
Ca mẽ pupu  
Ca mẽ jãrê 
Ca mẽ pupu  
Ca mẽ jãrê 

 
Vocês vêem  

Vocês contam 
Vocês vêem  

Vocês contam 
Vocês vêem  

Vocês contam 
Vocês vêem  

Vocês contam 
 

O umbigo preto das moças que tiveram filho 
 

Vocês vêem  
Vocês contam 
Vocês vêem  

Vocês contam 
Vocês vêem  

Vocês contam 
Vocês vêem  

Vocês contam 
 

No entanto, a bela voz de Xàj aos poucos me desperta, e fico escutando seus cantos 

se espalhando pela aldeia. Apesar de não compreender nada do que dizem, a beleza daquele 

evento – Xàj cantando solitariamente pela aldeia, noite adentro – me comove e, se por preguiça 

não saio de casa, tampouco consigo voltar a dormir:  
ix. 

Mẽj mã cakàrà xy hỳ 
Mẽj mã cakàrà xy hỳ 
Mẽj mã cakàrà xy hỳ 
Mẽj mã cakàrà xy hỳ 

 
Pyti rã hã tapytà 

 
Mẽj mã cakàrà xy hỳ 
Mẽj mã cakàrà xy hỳ 

 
Pyti rã hã tapytà 

 
Mẽj mã cakàrà xy hỳ 
Mẽj mã cakàrà xy hỳ 
Mẽj mã cakàrà xy hỳ 
Mẽj mã cakàrà xy hỳ 

 

 
Tataíra 
Tataíra 
Tataíra 
Tataíra 

 
Protege a flor do urucum 

 
Tataíra 
Tataíra 

 
Protege a flor do urucum 

 
Tataíra 
Tataíra 
Tataíra 
Tataíra 

x. 
Hupare jỹ 
Hupare jỹ 
Hupare jỹ 
Hupare jỹ 

 
Xà mêcarõ re mã 

 
Hupare jỹ 
Hupare jỹ 

 
Xà mêcarõ re mã 

 

 
Sentado com medo  
Sentado com medo 
Sentado com medo 
Sentado com medo 

 
Mẽcarõ está 

 
Sentado com medo  
Sentado com medo 

 
Mẽcarõ está 
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Hupare jỹ 
Hupare jỹ 
Hupare jỹ 
Hupare jỹ 

Sentado com medo  
Sentado com medo 
Sentado com medo 
Sentado com medo 

  

Xàj caminha agora em direção à casa da minha família, onde estou hospedado. À 

medida em que se aproxima, sua voz se torna mais e mais forte, encobrindo o choro dos bebês, 

os latidos dos cachorros assustados e o suspeito barulho de pratos e panelas que se ouve na 

parte de trás da casa (indícios da presença dos mẽcarõ): 
xi. 

Hape crỳjỳ  
Hape crỳjỳ hỳ 

 
Kinjã re hapa re copo 

 
Hape crỳjỳ  

Hape crỳjỳ hỳ 
 

Kinjã re hapa re copo 
 

Hape crỳjỳ  
Hape crỳjỳ hỳ 

 

 
Hape crỳjỳ 

Hape crỳjỳ hỳ 
 

Unha do pezinho do kinjãre3 
 

Hape crỳjỳ  
Hape crỳjỳ hỳ 

 
Unha do pezinho do kinjãre 

 
Hape crỳjỳ  

Hape crỳjỳ hỳ 
 

xii. 
Hape hàcà  

Hape hàcà hà 
 

Kinjã re hapa re copo 
 

Hape hàcà  
Hape hàcà hà 

 
Kinjã re hapa re copo 

 
Hape hàcà  

Hape hàcà hà 

 
Gavião  
Gavião  

 
Unha do pezinho do kinjãre 

 
Gavião  
Gavião  

 
Unha do pezinho do kinjãre 

 
Gavião  
Gavião   

 

Crio então coragem e vou para o pátio, convencido de que aquele é o melhor lugar 

para se estar e para passar o restante da noite. Quando chego, Xàj está de pé, empunhando seu 

maracá ainda silencioso e fumando. Ele logo me pergunta se vou gravar seu canto e, quando 

lhe mostro o gravador que trago guardado no bolso de meu casaco, ele abre um grande sorriso. 

Xàj começa então a rodar o maracá, fazendo soar o som de suas sementes e anunciando que em 

breve começará a cantar. Certa vez, enquanto assistia ao lado de Getúlio Kruwakaj a uma 

cantoria que ocorria no pátio de uma outra aldeia, a capacidade do maracá de atrair a atenção e 

a audição de todos me foi explicada por ele da seguinte maneira: “o maracá é um imã de todos 

os bichos e do mundo. Quando o cantor puxa o nome de um bicho na cantiga, o bicho escuta 

                                                        
3 Crỳjỳ e kinjãre são nomes de duas espécies de pássaro (não identificadas). 
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no mato e se aproxima para ouvir, para saber se estão cantando direito. O maracá puxa tudo 

mesmo, que nem o vento. Não tem aqueles buraquinhos nele? É para respirar, respirar o 

mundo, que entra e sai. É como o telefone e a internet, que fala lá longe e que trás aqui para 

perto”. Cantando no centro da aldeia, o maracá povoa então a noite krahô com imagens de uma 

miríade de seres, que se tornam visíveis por meio da interação entre as vozes do cantor e das 

cantoras. Aos poucos, outros homens vão chegando no pátio, mas ainda nenhuma mulher. Xàj 

começa então a chamar: 

 
1. Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Hêêêêê 
 Hêêêêê 
  
 Pori ra apjên cajprỳre catorôôôôôô 
 Teu esposo já chegou aqui4 
  
5. Ra apjên cajprỳre catorôôôôôô 
 Teu esposo já chegou 
  
 Ôôô ipupxwỳ 
 Minhas falecidas tias5 
  
 Ipupxwỳỳỳỳỳỳ 
 Minhas falecidas tias  
  
 Ipê gapar ikãmpa nẽẽẽẽẽẽ 
 Sou teu sobrinho, me escutem 
  
 Icaxũw ôôôôôô 
 Para vocês [vou cantar]  
  
10. Icaxũw ôôôôôô 
 Para vocês [vou cantar] 
  
 Ipĩn apỳmy apê mã “viceeeeee” 
 Você que nasceu de mim e é “viceeeee”6 
  
 Ipĩn apỳmy apê mã “viceeeeee” 
 Você que nasceu de mim e é “viceeeee” 
  
 Amjĩ to caca mẽ nẽ iwỳr ôôôôôô 
 Pare [de dormir] e vem para cá 
  
 Ma nẽ iwỳrỳ ôôôôôô 

                                                        
4 Referência à minha chegada ao pátio. 
5 Aqui Xàj se refere ironicamente às mulheres como “minhas falecidas tias”, visando com isso justamente provocá-
las e motivá-las a virem cantar no pátio, mostrando que não estão mortas, mas vivas. 
6 Vice se refere, aqui, ao vice-cacique da aldeia Pé de Coco, Simião Jawiw, filho de criação de Xàj e que, por essa 
razão, é referido como Você que nasceu de mim, cuja tradução mais literal seria “você caiu de mim”. 
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 E vem para cá 
  
15. Mẽ aprõ caxuw ôôôôôô 
 Para tuas esposas [vou cantar] 
  
 Icaxuw te mẽ aprõ cujrõn caxuw ôôôôôô 
 Acorde tuas esposas que para elas [vou cantar] 
  
 Ôôô haparê 
 Sobrinho 
  
 Haparêêêêêê 
 Sobrinho 
  
 Rỳmã ajpên apantu wỳrỳ ôôôôôô 
 Seu nominado já está aqui 
  
20. Rỳmã ajpên mẽ pahpantuw wỳrỳ ôôôôôô 
 Nosso nominado já está aqui7 
  
 Ra ihcuhhê to apu mõõõõõõ 
 Ele já está ficando de pé aqui 
  
 Ra ihcuhhê to apu mõõõõõõ 
 Ele já está ficando de pé aqui 
  
 Mẽ atyrxwỳjê8caxuwa ôôôôôô 
 Para tuas falecidas mães [vou cantar] 
  
 Mẽ atyrxwỳjê caxuwa ôôôôôô 
 Para tuas falecidas mães [vou cantar] 
  
25. Pori ca ikãmpa ôôôôôô 
  Me ouçam aqui 
  
 Pori ca ikãmpa ôôôôôô 
 Me ouçam aqui 
  
 Hapa mẽ iprõ rỳmã anõ to ihcacaa  
 Minhas esposas, algumas de vocês parem logo [de dormir] 
  
 Anõ to ihcacaaaaaa 
 Algumas de vocês parem 
  
 Anõ to ihcacaa nẽ rỳ apahnã hutĩ narêêêêêê 
 Algumas de vocês, cada uma de vocês pare de sonhar 
  
30. Apãhnã hutĩ narêêêêêê 
 Cada uma de vocês pare de sonhar 
  
 Rỳpê mã hõtpê ihnõ icaxuw to cajõtôôôôôô 
 Enrole [um cigarro] para mim 
  
 Ato cajõtôôôôôô 
 Enrole [um cigarro] 

                                                        
7 Nova alusão à minha presença no pátio. Como meu nome e de meu nominador são do mesmo conjunto 
onomástico de Xàj, ele também se refere a mim como “o nosso nominado” (pahpãntuw). 
8 Nova provocação às mulheres, agora referidas como “falecidas mães”. 
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 Ajtea papuhnã mã harẽn xà apu tẽẽẽẽẽẽ 
 A nossa volta, histórias [sobre nós] estão correndo 
  
 Quê ta apu ajpẽn to apêêêêêêê 
 Deixe eles fazerem9 
  
35. Quê ta apu ajpẽn a apêêêêêê 
 Deixe eles fazerem 
  
 Atõ gapar jõ krĩ harẽn xà ita kãm ihkẽanre te hajỹrỹ ôôôôôô 
 Na aldeia de teus irmãos e de teus sobrinhos as histórias estão ruins mesmo 
  
 Ihkẽanre te hajỹrỹ ôôôôôô 
 Estão ruins mesmo. 
  
 Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 

 

“Pronto, já terminei meu chamado para elas”, me diz Xàj ao concluir. Ouvindo de 

longe o som do maracá e as palavras de Xàj, a mulher mais velha da aldeia, Comcà, comparece 

imediatamente ao pátio. Xàj trata então de terminar seu cigarro, troca com ela algumas palavras 

e começa a cantar, caminhando de um lado para outro diante dela. Não demora muito, contudo, 

até que outras mulheres se convençam a também deixarem o calor de suas redes e, enroladas 

em panos e cobertores (cupẽ xê) para se protegerem do frio que se abate sobre a aldeia de noite, 

surgem no pátio, formando uma longa linha de cantoras à frente dele. 

 

 
Figura 1: cantoras da aldeia Pé de Coco. Foto Ian Packer, 2015.  

                                                        
9 Deixe eles fazerem, isto é, deixa eles falarem. 
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Introdução 
 

Apresentação da tese 

O estudo das artes verbais dos povos de língua Jê ainda é bastante incipiente se 

comparado ao que já foi produzido sobre esse assunto em relação aos povos de língua Tupi-

Guarani, Pano, Carib, Tukano, Jívaro, Yanomami, Ye’kwana, Quéchua, entre outros10. Apesar 

da “pletora cerimonial” (Carneiro da Cunha, 2009 [1979]: 53) característica dos povos Jê, que 

desde os anos 70 serviu à etnologia americanista para efetuar uma série de comparações e de 

contrastes com outros povos ameríndios11, pouco se avançou no estudo e na compreensão de 

suas ricas e variadas formas de expressão verbomusical. Quanto a isso, os principais trabalhos 

continuam sendo, para os Jê setentrionais, a etnografia de Seeger (2015 [1987]) e, para os Jê 

centrais e meridionais, as etnografias de Graham (2018 [1995]), sobre alguns gêneros do 

discurso ritual xavante, e de Urban (1996), sobre a mitologia e outros gêneros verbais 

shokleng12.  

No que se refere aos povos timbira em particular, sua mitologia recebeu muito mais 

atenção por parte dos viajantes, missionários e antropólogos que estiveram com eles ao longo 

do século XX do que as inúmeras outras modalidades de arte verbal conhecidas e praticadas 

por eles. Pompeu Sobrinho (1935), Nimuendaju (1939, 1946), Schultz (1950), Chiara (1982), 

Melatti (1978, 2010) e Crocker (1990) publicaram um bom corpus de narrativas míticas timbira, 

registros que constituem a principal fonte das narrativas jê analisadas por Lévi-Strauss no 

primeiro volume das Mitológicas (2004 [1964]) e que foram reunidos por Wilbert & Simoneau 

(1978) na extensa coletânea sobre mitologia ameríndia da América do Sul organizada por eles. 

Inspirados no modelo lévi-straussiano de análise estruturalista, Melatti (1970 [1963]), DaMatta 

(1970, 1977) e Carneiro da Cunha (1987) também publicaram uma série de artigos importantes 

sobre a mitologia timbira e sobre sua relação com diversos aspectos da vida social desses povos 

(história, xamanismo, profetismo, formas de autoridade e de alteridade social, etc). Em relação 

                                                        
10 Quanto a esses povos, cito aqui alguns dos principais trabalhos que, apesar de serem de diferentes épocas e 
partirem de pressupostos metodológicos e teóricos consideravelmente diferentes entre si, constituem referências 
centrais para esse campo destudos: Cadogan, 1959, Clastres, 1990 [1974], Heurich, 2015, Pierri, 2018, Yvinec, 
2011; Cesarino, 2011e 2013, Déléage, 2009; Franchetto, 1986; Guerreiro Junior, 2015; Buchillet, 1996; Gnerre, 
1986, Hendricks, 1993, Codjia, 2019; Albert & Kopenawa, 2015, Kelly, 2017, Lizot, 2000; Gongora, 2017; 
Choquevilca, 2012. 
11 Como os povos Tupi-Guarani, por exemplo, caracterizados por Viveiros de Castro (1986: 126) por sua “pletora 
discursiva”, oposta e complementar a seu “minimalismo” sociológico e ritual. 
12 Fora da família linguística Jê, mas ainda dentro do macro-tronco Jê, diversas pesquisas sobre os cantos rituais 
maxakali foram realizadas nos últimos anos, como por exemplo os trabalhos de Alvares (1992), Bicalho (2010), 
De Tugny (2009a, 2009b, 2011) e Rosse (2018). Vale mencionar ainda os estudos realizados na área de literatura, 
como os de Sérgio Medeiros sobre as narrativas oníricas xavante (1990) e sobre a mitologia Jê (1995). 
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às outras formas discursivas, contudo, somente nos últimos anos alguns pesquisadores 

passaram a lhes dedicar mais atenção, preocupando-se em apresentar em seus trabalhos 

transcrições e traduções também de cantos rituais. Soares (2015), por exemplo, realizou uma 

pesquisa sobre os cantos do ritual Pempcahàc dos Canela-Ràmkôkamẽkra, e Aldé (2013), 

Borges (2014) e Morim de Lima (2016) produziram importantes etnografias sobre os rituais 

krahô do Plantio do Milho (Põhyjõcrow), do Peixe e da Lontra (Tep mẽ Tere) e da Batata-Doce 

(Jàtjõpĩ), nas quais apresentam transcrições e boas reflexões sobre os cantos executados nesses 

contextos. 

Nesta tese, busco dar continuidade à contribuição dada por todos esses 

pesquisadores à compreensão das artes verbais timbira, optando, porém, por uma estratégia 

etnográfica consideravelmente diferente da que foi adotada por eles: ao invés de produzir uma 

etnografia de um ritual (amjĩkĩn) específico, proponho, aqui, uma investigação centrada em 

alguns gêneros verbais krahô e nos distintos contextos de enunciação em que eles ocorrem13. 

Inspiro-me, para isso, nos trabalhos que, a partir das décadas de 70 e 80, começaram a ser 

realizados por pesquisadores que se identificavam com uma certa “abordagem da cultura 

centrada no discurso” (discourse-centered approach to culture), desenvolvida sobretudo nos 

Estados Unidos. Dando sequência às pesquisas em antropologia linguística inauguradas por 

Boas e por seus discípulos no início do século XX, diversos etnólogos e linguistas passaram a 

produzir detalhadas etnografias sobre as diversas modalidades de práticas discursivas que 

podem ser encontradas entre os povos ameríndios. Essas pesquisas também contaram com a 

importante contribuição de literatos e de pesquisadores da área de literatura, que colaboraram 

de maneira fundamental para a complexificação e a renovação da maneira como os “textos” 

ameríndios – produzidos em campo por meio da interação entre a escrita alfabética dos 

etnógrafos e as performances orais dos falantes nativos – passaram a ser apresentados e 

traduzidos, abrindo caminho para uma compreensão mais aprofundada das poéticas extra-

ocidentais e de seus pressupostos e critérios internos de elaboração14. Essa linha de pesquisa 

também conheceu importantes desenvolvimentos no Brasil e na França, onde alguns 

pesquisadores têm buscado articulá-la à renovação conceitual pela qual a etnologia americanista 

vem passando nas últimas três décadas e, assim, estabelecer com mais precisão a maneira como  

                                                        
13 Por “gênero verbal” entendo, à maneira de Zumthor, “variedades do discurso: 1. espontaneamente identificadas 
como tais; 2. referentes a um saber local relativo a ações tidas como significativas; 3. respondendo, por quem as 
pronuncia e por aqueles aos quais elas se dirigem, a uma expectativa específica, comparável àquilo que é a 
iminência de uma passagem ao ato” (Zumthor, 2010 [1983]: 49-50). 
14 A lista desses trabalhos é vasta, de modo que dou a referência apenas de algumas das principais publicações: 
Bauman & Sherzer, 1974; Basso, 1979, Hymes, 1981; Sherzer, 1983; Tedlock, 1983; Bauman, 1984; Rothemberg, 
1985; Scherzer & Urban, 1986; Scherzer & Woodbury, 1987; Basso, 1990; Urban, 1991; Hendricks, 1993. 
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Figura 2: Xàj cantando no caminho circular da aldeia Pé de Coco. Foto: Ana Gabriela Morim de Lima, 2014. 

essas formas expressivas se conectam às concepções sociocosmológicas dos povos em 

questão15. 

Além disso, há ainda uma outra razão, desta vez etnográfica, que me levou a 

desenvolver minha pesquisa nessa direção: entre os Krahô, como entre os Timbira de modo 

geral, existem uma série de gêneros verbomusicais que não estão ligados a rituais específicos, 

precindindo desses contextos particulares para serem executados. Os cantos de maracá (cohtoj 

jarkwa), por exemplo, são cotidianamente enunciados no pátio da aldeia por meio da interação 

entre um cantor (increr catê) e o coro de cantoras (hõkrepoj), bem como os cantos da casa de 

Wỳhtỳ16 (Cupẽti jarkwa, “cantos do grande estrangeiro”; Cupẽkrãjakrore jarkwa, “cantos do 

estrangeiro com ornamento na cabeça”; e Increr pahãm nõre jarkwa “cantos do cantor sem 

vergonha”) e aqueles que são enunciados no caminho circular da aldeia (krĩcape jarkwa)17. 

                                                        
15 Uma instrutiva reconstrução do desenvolvimento desse campo de estudos pode ser encontrada na introdução 
dos dois livros de Cesarino (2011, 2013) sobre artes verbais marubo e também em Déléage (2011). 
16 Wỳhtỳ é uma criança impúbere que realiza diversas ações rituais em diferentes amjĩkĩn, desde o momento em 
que ela é escolhida pela comunidade até o início de sua vida sexual, quando ela é destituída e uma nova criança é 
escolhida para substituí-la. Idealmente, deve haver três crianças Wỳhtỳ em toda aldeia krahô: um menino, que será 
associado às mulheres e duas meninas, uma delas sendo associada aos homens adultos e a outra aos meninos da 
aldeia. Essas crianças são escolhidas em função do prestígio e da reputação de seus pais e de seus avós maternos, 
de modo que o papel cerimonial que elas desempenham não constituem uma prerrogativa ritual transmitida pela 
via onomástica. A casa em que mora uma criança Wỳhtỳ é um espaço de convivência cotidiana, no qual as pessoas 
às quais ela é associada se reúnem para passar o tempo,contar e ouvir histórias, conversar sobre algum assunto 
específico e realizar refeições coletivas. Por essa razão, ela costuma ser designada em português pelos Krahô como 
“pensão”, em alusão às hospedarias, pousadas e hotéis encontrados nas cidades. Melatti realizou uma descrição 
detalhada dos rituais realizados no início e no final do “mandato” de uma criança Wỳhtỳ, figura que ele propõe 
que seja compreendida como uma espécie de parente consaguíneo de toda a aldeia, “uma vez que suas dádivas não 
precisam ser retribuídas e dada a impossibilidade de comportamento agressivo” (1978: 306). 
17 Os primeiros, são cantados à capela, sem acompanhamento rítmico de qualquer tipo de instrumento, mas sua 
performance também está ligada a um objeto cerimonial específico, o copó, espécie de borduna feita de pau-brasil 
na qual o cantor se apoia enquanto canta. Os segundos, são cantados enquanto cantores e cantoras dão voltas pela 
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Esses gêneros de cantos também podem ser executados, é verdade, em contexto ceremonial, 

ocupando os momentos “vazios” para os quais não há nenhuma ação ritual específica a ser 

realizada. No entanto, sua execução vai além desses contextos, permeando diariamente as 

manhãs, as tardes e as noites na aldeia e constituindo uma técnica fundamental para a produção 

daquele que é o afeto central na vida dos Krahô e de muitos outros povos ameríndios: a “alegria” 

(kĩn xà) que, como notou Howard em sua etnografia sobre os Waiwai, é “a mais obviamente 

‘social’ de todas as emoções culturalmente reconhecidas” (1993: 255).  

A performance cotidiana e a presença pervasiva desses cantos no dia-a-dia da aldeia 

decorrem de determinadas características sociocosmológicas e rituais que, a meu ver, ainda não 

foram suficientemente examinadas pela etnografia timbira. Como se sabe ao menos desde os 

trabalhos de Nimuendajú (1946), o sistema onomástico é central para a compreensão das 

práticas rituais timbira e dos povos Jê setentrionais de modo geral18. Afinal, é por meio do 

conjunto de nomes, recebidos pelas crianças logo ao nascerem, que elas são associadas às 

distintas metades cerimoniais que organizam a complexa vida ritual desses povos (no caso 

krahô, essas metades se denominam Wacmêjê e Catàmjê, Kỳjrũmpekàxà e Harãrũmpekàxà). 

Além disso, cabe aos nominadores (quêtti; MB, FF, MF) e às nominadoras (tyj, FZ, MM, FM) 

transmitirem a seus respectivos nominados e nominadas (ipãntuw) os diversos conhecimentos 

(cantos, ornamentos, comportamentos cerimoniais, padrões de pintura corporal, etc) que 

configuram os personagens que eles e elas deverão assumir em contextos rituais específicos 

(Melatti, 1976). Em uma das festas do ciclo ritual do milho (Põhyjõcrow), por exemplo, 

somente aqueles que têm o nome Kryjtep em seu conjunto onomástico poderão andar pelo 

caminho circular da aldeia, cantando um repertório específico de cantos e carregando as petecas 

de palha de milho que serão lançadas no pátio e que apenas eles podem confeccionar. Da mesma 

forma, em uma das etapas do grande ciclo ritual de iniciação masculina (Pempcahàc), somente 

homens com nomes Jaje, Jawiw, Crôjaka, entre outros, poderão atuar como xiprôre, a andorinha 

que, cantando um determinado conjunto de cantos, caminha pelo caminho radial (prycarã) até 

o pátio levando, em uma pequena cabaça, um pouco de água para o cantor de maracá, que ali 

permanece a sua espera. Os famosos “palhaços rituais” krahô (hoxwa), por sua vez, só podem 

ser performados por homens com nomes Tejapôc, Craté, Ikrehotyt, Cajhỳ, entre outros, e 

somente mulheres que tenham o nome Terekwỳj em seu conjunto onomástico poderão  

                                                        
aldeia e, apesar de também serem executados com o acompanhamento do maracá, são reconhecidos como um 
gênero distinto dos cantos de pátio propriamente ditos.  
18 E também entre os Jê meridionais. Como nota Veiga (2006: 145): “o nome kaigang (jiji) é uma entidade social 
e ceremonial: com o jiji o indivíduo recebe os papéis sociais e/ou cerimoniais correspondentes ao nome”. 
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Figura 3: o ancião Jaje ensina seus ipãntuw a atuarem como "Andorinha" no ritual Pempcahàc. Foto Ian Packer, 2017. 

acompanhá-los pelo caminho circular da aldeia ao final da festa da Batata-Doce (Jàtjõpĩ). 

Durante este cortejo ainda, somente homens de nome Põhykrat, Piikên, entre outros, poderão 

atirar as batatas-doce naqueles que ousarem ficar a sua frente (Morim de Lima, 2010)19. 

Ora, o conhecimento dos cantos de maracá e dos outros dois gêneros mencionados 

não é associado a nomes pessoais e não constitui, assim, uma prerrogativa cerimonial a ser 

transmitida por meio das relações de nominação. De certo, certos aspectos relativos à 

organização dualista da vida cerimonial não deixam de incidir sobre algumas características de 

sua performance. Um cantor de maracá cujo nome pertença à metade cerimonial Wacmêjê – 

metade associada ao “verão” e a elementos tais como o sol, o fogo, e a claridade –, por exemplo, 

terá mais disposição para cantar no final da tarde e quando a madrugada começar a clarear, ao 

passo que um cantor de nome pertencente à metade Catàmjê – associada ao “inverno” e a 

elementos como a chuva, a água e a noite – terá mais disposição para cantar durante o período 

de efetiva escuridão, abstendo-se de cantar no entardecer e quando de manhã cedo a luz do sol 

começa a raiar no horizonte. Como certa vez me disse o ancião José Miguel Kõc: “cantor Catàm 

canta até 5h40 e cantor Wacmê pode continuar cantando depois que amanhecer”20. No entanto, 

como disse, a vinculação às metades cerimoniais incide somente sobre alguns aspectos da 

performance do cantor, não exercendo, ao contrário, nenhuma influência sobre o 

                                                        
19 Para uma análise detalhada da semântica dos nomes pessoais krahô e do discurso realizado no ritual de 
nominação, cf. Krahô Wakê, Krahô Jõkàhkwỳj & Miranda (2018). Para uma análise da semântica dos nomes 
Kayapó-Mẽbêngôkre do ponto de vista de sua etnopoética, cf. Lea (2008). 
20 Observo, no entanto, que nas inúmeras performances de maracá que presenciei essa divisão nunca foi realmente 
seguida, o que não impede que ela seja considerada, ao menos idealmente, como pertinente. Ao longo da tese, os 
enunciados krahô que foram registrados diretamente em português serão citados em itálico no corpo do texto, ao 
passo que aqueles que foram registrados diretamente em língua krahô (e posteriormente traduzidos em português) 
serão citados em redondo. 
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comportamento das cantoras e dos demais homens reunidos no pátio ou sobre a formação dos 

cantores: seus processos de aprendizagem e repertórios não se organizam a partir dessa 

dualidade, não havendo, por exemplo, cantos que sejam exclusivos de cada uma dessas 

metades. Desvinculados do sistema onomástico e das ações, relações e grupos cerimoniais por 

ele definidos, esses gêneros de cantos podem, assim, ser transmitidos e executados para além 

dessas configurações relacionais e de contextos rituais específicos – a via de acesso a eles sendo, 

como veremos, mais livre, aberta e espontânea. 

Por certo, como indicam os depoimentos registrados, algumas crianças podem ser 

escolhidas ainda novas para se tornarem cantores e cantoras, sendo publicamente apresentadas 

no pátio e presenteadas com objetos e adornos cerimoniais que salientam a posição que elas 

passam a ter a partir de então. Contudo, o tipo de investimento ritual realizado sobre estas 

crianças não se compara ao que é realizado, por exemplo, nos grandes rituais de iniciação 

guerreira (Pempcahàc, Ketwajê e Ikrere), em que ao longo de sucessivos períodos de reclusão 

e de diversas etapas rituais, conhecimentos específicos (que incluem diversos repertórios de 

cantos) lhes são ensinados. Da mesma forma, ainda que existam uma série de cuidados 

implicados no desenvolvimento de uma boa memória e de uma boa voz21, e que o cumprimento 

adequado dos diferentes tipos de “resguardo” (ajcri) ligados ao ciclo de vida da pessoa 

(perfuração da orelha, nascimento do primeiro filho, luto, etc) seja importante para a fabricação 

do corpo de um bom cantor, o que prevalece nos depoimentos de cantores e cantoras sobre suas 

trajetórias é a afirmação de que eles aprenderam e começaram a cantar “por si mesmos”22, a 

condição suficiente para isso sendo o “gosto” (kĩn) pelos cantos e a frequentação assídua do 

pátio, da casa de Wỳhtỳ e dos movimentos rituais de modo geral. Há, assim, cantores que optam 

por se dedicar ao aprendizado de apenas um ou alguns gêneros de cantos, e um excelente cantor 

que se apresenta apenas na casa de Wỳhtỳ costuma dizer, por exemplo, que aquela é sua 

                                                        
21 Para se produzir uma boa voz, por exemplo, deve-se tomar água no papo de guariba, nos ossos da garganta do 
jacú (pỹtẽc) ou na cabacinha popok, comer apenas alimentos bem lavadoss, nunca comer o arroz que fica grudado 
no fundo da panela e nunca beber o caldo da carne. Além disso, o cantor não deve comer junto com os demais nas 
refeições coletivas que ocorrem na casa de Wỳhtỳ e sim comer em prato separado, caso contrário sua voz ficará 
ruim. Em relação à memorização dos cantos, é bom limpar os ouvidos com penas de papagaio e deixá-las presas 
na orelha, bem como esmagar o cérebro do “Canarinho-azul” (pàn rãjre, não identificado) e passá-lo nas orelhas. 
Entretanto, além destes cuidados não serem intrinsecamente ligados à condição de cantor, eles não são concebidos 
pelos Krahô – e segundo Soares (2015: 310), tampouco pelos Canela-Ràmkôkamẽkra – como equivalentes aos 
cuidados envolvidos na fabricação do corpo de caçadores e de corredores de tora, estes sim efetivamente 
concebidos como resguardos (ajcri).  
22 Wa amjĩa kôt   in-cre-r             
     1     REFL  COM R-cantar-NMLZ  
    “Eu canto por mim mesmo”. 
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“profissão”, e que ele deixa o aprendizado das demais modalidades de cantos para outros 

cantores. 

Uma outra característica etnograficamente relevante sobre as condições sociorituais 

em que se efetua a aprendizagem e a execução desses cantos é o fato de que, em suas 

performances, a figura do cantor dispõe de grande saliência visual e sonora, singularizando-se 

perante seu público. Este aspecto é certamente mais visível na performance dos cantos de 

Wỳhtỳ, efetivamente cantados por um único cantor ou cantora, e, em princípio, não se verificaria 

nas performances dos cantos de maracá e do caminho circular, nas quais o cantor é 

acompanhado, respectivamente, pelo coro das cantoras e pelo cortejo que dá voltas com ele 

pela aldeia. No entanto, a disposição espacial e coreográfica dessas performances produz um 

nítido contraste entre a figura do cantor que empunha o maracá e a dos demais cantores e 

cantoras: no primeiro caso, o cantor se posiciona diante do coro, no segundo, à frente do cortejo, 

de modo que sua voz não só se destaca contra o fundo sonoro formado pelas demais vozes, 

como cabe a ele conduzir a cantoria, iniciando cada canto e passando de um a outro. No caso 

da performance dos cantos de maracá, em particular, ela se inicia com o cantor efetivamente 

sozinho, percorrendo solitariamente os caminhos que levam das casas ao pátio – como na cena 

que descrevi na abertura desse trabalho – e, ao longo da noite, diferentes cantores irão se alternar 

na condução da cantoria, apenas um deles empunhando o maracá a cada momento. Essa 

condição solitária do cantor é, inclusive, frequentemente elaborada de modo explícito pelos 

próprios cantores, que a caracterizam, ademais, como uma condição sofrida e penosa. Como 

certa vez me disse o cantor João Duruteu Xàj, ao reivindicar para si a tarefa de cantar em um 

Kwỳrti, ritual que marca o fim do período de resguardo realizado por ocasião do nascimento do 

primeiro filho (ou por adoecimento): “é sobre mim que o frio vai descer, é sobre mim que o 

orvalho vai cair”23. 

Tendo tudo isso em vista, eu havia pensado, inicialmente, em centrar minha 

etnografia nesses três gêneros de canto e no sistema espacial formado por seus respectivos 

contextos de enunciação: o pátio (cà) – a casa de Wỳhtỳ – o caminho circular (krĩcape). 

Contudo, à medida que o trabalho de campo foi se desenvolvendo e fui avançando na 

transcrição e na tradução do material coletado, percebi que a forma e o conteúdo desses cantos 

são muito semelhantes entre si, bem como a de outras modalidades de canto ritual: de modo 

geral, seu conteúdo se reduz a duas (ou três) linhas curtas que, intensamente repetidas pelo 

                                                        
23 Pa    wa ha  amjĩ  nã   h-ũ-j-akry         i-nã    i-roroc pa    wa ha  amjĩ  nã   awcapàt-hy i-nã    i-roroc 
    1ENF 1     IRR REFL REL R-N.GEN-R-frio 1-REL 1-cair   1ENF 1     IRR REFL REL noite-grão    1-REL 1-cair 
   “É sobre mim que o frio vai descer, é sobre mim que o orvalho vai cair”. 
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cantor, descrevem de maneira concisa e minuciosa características diversas da multiplicidade de 

seres que constituem o mundo. Evidentemente, esses gêneros possuem padrões melódicos 

distintos, o que seria um bom assunto para uma investigação de cunho etnomusicológico, mas, 

além desta não ser a perspectiva da minha pesquisa, meus interlocutores krahô me explicaram 

que essas diferenças musicais podem eventualmente ser deixadas de lado, pois, conforme me 

disseram, os cantos de Wỳhtỳ e do krĩcape podem ser “roubados” (to hõpuro) pelo maracá e 

levados para o pátio24. Esses outros cantos passam, assim, a ser cantados segundo a forma 

melódica e a marcação rítmica que caracteriza os cantos de maracá – que, como dizia Kruwakaj, 

“é um imã (...), [que] puxa tudo mesmo, que nem o vento”. 

Em razão dessa centralidade espacial e cosmológica dos cantos de maracá, decidi 

então, por um lado, tomá-los como a modalidade prototípica de canto e focar minha pesquisa 

em torno deles, produzindo outros materiais etnográficos necessários para sua compreensão; 

por outro, decidi aprofundar a etnografia sobre as concepções e os valores associados ao estar 

e ao cantar no pátio, passando a investigar outras modalidades discursivas que também são 

executadas neste espaço: os “chamados” (hôcjer xà), discursos enunciados individualmente 

para estimular as pessoas a participarem tanto das atividades cotidianas da aldeia quanto das 

ações rituais; e o “canto-fala da Machadinha” (Kàjre jarkwa), forma de diálogo cerimonial por 

meio do qual o mito de origem deste artefato é contado não só por dois cantores, como também 

pela própria Machadinha, que presente “em pessoa” no pátio, narra ela mesma sua história.  

Cabe ressaltar que, a exemplo do que argumentei anteriormente acerca dos gêneros 

de cantos, o conhecimento desses outros gêneros verbais tampouco é transmitido por meio do 

sistema onomástico e das prerrogativas rituais por ele definido, de modo que sua execução 

também não se restringe a contextos cerimoniais específicos. No caso dos chamados, por 

exemplo, qualquer pessoa pode executá-los e, apesar de vários chamados poderem ser 

enunciados simultaneamente, cada um deles comunica mensagens distintas, não se tratando, 

assim, de uma performance vocal em uníssono. No caso do “canto da Machadinha”, por sua 

vez, ainda que sua execução geralmente seja feita por pessoas reconhecidas como “mestres 

rituais”, entre os Krahô tais figuras não são substancialmente distintas da figura dos próprios 

cantores de maracá, tal estatuto sendo atribuído a cantores mais velhos que, em razão de sua 

longa experiência e do acúmulo de conhecimento sobre as práticas rituais krahô, são capazes 

de coordenar a realização dos grandes rituais: como a própria denominação em língua krahô o 

indica, os mestre rituais são “grandes cantores” (increr cati), ou, em uma tradução livre, 

                                                        
24 Da mesma forma, são os cantos executados na círculo formado pelas casas da aldeia que costumam ser cantados 
fora dela, sendo enunciados, por exemplo, para animar o trabalho nas roças. 
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“cantores magníficos”25. Da mesma forma, ainda que cada um dos dois cantores humanos que 

se alternam em sua enunciação deva pertencer a uma das metades Catàmjê e Wacmêjê, aqui 

elas são reduzidas, justamente, a uma única pessoa que, de pé no pátio, se encontra em posição 

de grande visibilidade diante de sua audiência. Além disso, nessas duas modalidades 

discursivas, a condição solitária e penosa do cantor no pátio é elaborada de modo explícito em 

seu próprio conteúdo verbal, configurando-se como uma concepção interna a essas formas de 

conhecimento e se revelando, assim, como uma imagem essencial da própria poética oral krahô.  

Quanto a isso, há ainda uma outra imagem frequentemente encontrada na matéria 

discursiva dessas e de outras demais modalidades de arte verbal krahô que também se tornou 

decisiva para a definição dos problemas e das questões gerais desenvolvidas nesta tese: a 

recorrente evocação da figura dos antepassados, apresentados aos vivos como a personificação 

dos conhecimentos, valores e práticas aos quais eles devem dar continuidade no presente. Ora, 

como se sabe, entre os povos ameríndios predomina, de modo geral, a concepção de que “os 

mortos são outros” e que eles se tornam inimigos dos vivos ao falecerem. Essa concepção foi 

formulada com ênfase justamente pela etnografia timbira, quando Carneiro da Cunha (1978)26, 

em seu clássico trabalho sobre a noção de pessoa e as práticas funerárias krahô, demonstrou 

que estas últimas constituem um conjunto de complexas operações cosmopolíticas voltadas 

para o rompimento da relação dos vivos com os mortos e, sobretudo, destes com sua parentela. 

No entanto, como diversos etnólogos americanistas vêm notando nos últimos anos (Chaumeil, 

2007; Déléage, 2009; Graham, 2018 [1995]; Guerreiro, 2015; Lea, 2012; Taylor, 1993; entre 

outros), o inegável esforço realizado pelos povos ameríndios para se afastarem e se esquecerem 

dos mortos não deve obscurecer o fato de que eles também realizam (e de diferentes maneiras, 

em cada caso etnográfico) um considerável esforço em sentido contrário, buscando produzir 

também algum tipo de memória socialmente produtiva sobre eles. Como notou Taylor em 

particular: 

 
O falecido deve desaparecer como pessoa (...) mas ao mesmo tempo deve permanecer 
pensável em termos sociais, ou seja, como ser socializado, comunicativo. O trabalho 
de luto nas culturas das terras baixas implica, portanto, em muitos casos, um jogo 
complexo entre processos psicológicos contraditórios: por um lado, esquecer os 
mortos como pessoas familiares e, por outro lado, ainda ser capaz de pensar neles 
como parceiros sociais27 (Taylor, 1993: 655). 

                                                        
25 Eles também são comumente referidos pelo termo padré, corruptela do português “padre”.  
26 E pouco antes dela, também por Hélène Clastres (1968), em análise sobre os ritos funerários dos Aché-Guayaki. 
27 Tradução minha do original em ingês: “the deceased must disappear as persons (…) but at the same time they 
must remain thinkable in social terms, that is to say as socialized, communicative being. The work of mourning in 
lowland cultures therefore implies in many cases a complex play between contradictory psychological processes: 



36 
 

 

 

No que diz respeito ao caso krahô, se o modelo da descontinuidade radical entre 

vivos e mortos é certamente pertinente para se compreender o investimento ritual realizado 

sobre o carõ (palavra que comporta diversas traduções: “imagem”, “sombra”, “reflexo”, ou 

ainda, “duplo”, “alma”, “espírito”, “espectro”) de pessoas específicas e recentemente falecidas, 

ele pode ser nuançado quando o foco etnográfico se volta para outras formas de conhecimento 

que, ao contrário, se dedicam a ressituar os mortos a uma “boa distância” dos vivos, 

rememorando seus conhecimentos, pensamentos e ensinamentos depois que seu caráter 

ameaçador já foi devidamente pacificado pela atividade cerimonial. 

Quanto a isso, uma breve análise da expressão em língua krahô que traduzo como 

“antepassados” (mẽ quêtjê) pode ser elucidativa e nos ajudar a lançar alguma luz sobre a 

questão. O núcleo deste sintagma nominal é o termo de parentesco quêt28, que além de designar 

o tio materno (MB) e os avós paterno (FF) e materno (MF), designa também o nominador das 

crianças de sexo masculino, o qual necessariamente deve ser recrutado em uma dessas 

categorias genealógicas, havendo grande preferência pela primeira delas. Esse termo pode ser 

substituído pelos termos de parentesco para “pai” (-ũ ou -pãm), dando origem a uma formulação 

alternativa dessa expressão (mẽ inxũjê, mẽ ipãmjê29) que, no entanto, mantém o mesmo sentido 

geral. Os demais morfemas que compõem essas expressões, por sua vez, indicam pluralidade 

(mẽ) e distanciamento e/ou falecimento (jê)30, de modo que uma tradução mais literal seria algo 

como “nossos falecidos tios maternos/avós/nominadores”, “nossos falecidos pais”. Contudo, 

estes morfemas desempenham aqui a função semântica de “despersonalizar” e “generalizar” 

esses termos de parentesco, que deixam assim de se referir a pessoas específicas31 para passar 

a designar, de modo figurado, um conjunto mais amplo de pessoas, com os quais os vivos 

estabelecem relações genéricas e a quem os próprios Krahô costumam se referir em português 

como “os antigos”. 

                                                        
forgetting the dead as familiar persons, on the one hand, while still being able to think of them as social part-ners, 
on the other ” (Taylor, 1993: 655). 
28 Esse termo costuma ser acompanhado do aumentativo -ti, dando origem à forma, de uso mais corente, quêtti, ou 
ainda do atenuador -re quando se trata de diferenciar um tio materno mais novo (quêtre) de um mais velho. 
29 Vale registrar que não é possível inserir nessa expressão os termos de parentesco feminino equivalentes aos 
termos masculinos (tyj: tia paterna, avós paterna e materna, nominadora; -ê: mãe), de modo que ela possui uma 
nítida marcação de gênero. 
30 O morfema jê, além de ser um sufixo pluralizador, também indica falecimento quando aposto a certos termos 
de parentesco, como por exemplo em ikrajê, “meu falecido filho” e em iprõjê, “minha falecida esposa”, ipjênjê 
(“meu falecido esposo”). Ele pode ser utilizado ainda como um vocativo para se referir a afins (sogro, cunhado, 
genro, etc). 
31 Quando se trata de se referir a pessoas falecidas com quem se tem uma relação de parentesco específica, utiliza-
se, além do morfema jê apontado acima, também o sufixo -xwỳ, em formulações como ixũmxwỳ (“meu falecido 
pai”), iquêtxwỳ (“meu falecido tio materno/avó/nominador”), ipupxwỳ (“minhas falecidas tias”), etc. 
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Assim, se por um lado essas expressões apontam com clareza para a de-

singularização a que está destinada a pessoa krahô uma vez que seu carõ se afastou 

definitivamente de seu corpo, por outro, elas também indicam que uma certa “forma-pessoa” 

genérica continua a subsistir para além da desconstrução e da desatualização do processo de 

parentesco (Coelho de Souza, 2004; Viveiros de Castro, 2002b), e que o pensamento krahô 

também produz uma imagem dos mortos em que eles surgem como meta – ou talvez arqui – 

genitores (mẽ inxũjê, mẽ ipãmjê) e nominadores (mẽ quêtjê), agora não mais de corpos/pessoas 

particulares, mas do coletivo dos viventes como um todo. Ademais, como nada nunca é tão 

simples, veremos que estas expressões também podem eventualmente vir acompanhadas de um 

nome próprio. Nas narrativas que cantores e cantoras fazem sobre suas trajetórias, por exemplo, 

veremos que é por meio dessa expressão que eles se referem aos cantores mais velhos (e já 

falecidos) com quem aprenderam a cantar, mas que eles também mencionam seus respectivos 

nomes pessoais: “Kêexy, um de nossos antepassados” (mã Kêêxy mẽ iquêtjê nõ32), “um de 

nossos antepassados, o velho Messias” (mẽ inxũjê nõ wej Messias), o mesmo ocorrendo na 

narrativa mítica sobre a origem dos cantos de maracá, na qual o protagonista é referido como 

“um de nossos antepassados, Kohkot Jõ Tom” (mẽ panquêtjê nõ Kohkot Jõ Tom). Dessa forma, 

o uso desta expressão parece permitir que, em certos contextos discursivos, um antepassado 

específico seja destacado contra o fundo impessoal de “ancestralidade” ao qual a morte destina 

os vivos e que sua singularidade seja momentaneamente relembrada por estes, sem que isso 

implique na evocação de relações de parentesco particulares com ele. O processo 

sociocosmológico que relaciona vivos e mortos entre os Krahô é constituído, assim, tanto por 

movimentos centrífugos de distanciamento e esquecimento quanto por movimentos centrípetos 

de aproximação e lembrança, movimentos que marcaram de maneira fundamental minha 

experiência de campo e que constituem o eixo etnográfico que perpassa todos os cinco capítulos 

desta tese – que, em linhas gerais, está organizada como descrito a seguir. 

Nos dois primeiros capítulos, apresento a narrativa mítica sobre a origem dos cantos 

de maracá (cap. I) e um conjunto de narrativas pessoais de cantores e cantoras krahô (cap. II), 

descrevendo e analisando algumas das concepções krahô que são centrais para a compreensão 

do regime de conhecimento e memória que é próprio a esta modalidade de cantos. A 

investigação em torno dos cantos de maracá será momentaneamente interrompida nos dois 

                                                        
32 O morfema nõ é um pronome indefinido que, conforme o contexto, comporta traduções como “um/algum/alguns 
de” ou “outro”, “outros”. Além disso, ele é utilizado na terminologia de parentesco para expressar o parentesco 
classificatório, como por exemplo na expressão inxũ nõ, “meu outro pai” (um irmão do pai) ou mẽ ikra nõ, “meus 
outros filhos” (para ego masculino, os filhos de seus irmãos, reais ou classificatórios; para ego feminino, as filhas 
de suas irmãs, reais ou classificatórias), etc. 
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capítulos seguintes, dedicados à apresentação dos “chamados” (cap. III) e do “canto-fala da 

Machadinha” (cap. IV), cuja análise me permitirá, como disse, alargar a compreensão a respeito 

das elaborações sociolocosmológicas e poéticas em torno do pátio, entre outros assuntos. Por 

fim, no quinto e último capítulo, retornarei aos cantos de maracá, mas dessa vez para me 

concentrar na análise da performance por meio da qual eles são executados e na tradução de 

um amplo corpus de cantos. 

A opção por trabalhar com uma grande quantidade de materiais, ao invés de apenas 

com uma modalidade de cantos ou de narrativas em particular, justifica-se pelo fato de que ela 

nos permitirá examinar tanto a variedade de epistemologias (modos de aprendizagem,  

condições de enunciação, etc) que fundamentam cada uma destas formas de conhecimento 

produzidas e praticadas pelo krahô quanto as conceitos e as imagens, os dilemas e os propósitos 

que lhes são comuns e que as articulam em um regime discursivo e poético mais amplo, para 

cuja compreensão esta tese pretende colaborar. Assim, apesar de cada capítulo se dedicar a uma 

modalidade discursiva em particular, o leitor verá não só que essas modalidades frequentemente 

se sobrepõem e se recombinam, mas também que as análises etnográficas desenvolvidas em 

cada um dos capítulos enriquecem as possibilidades de interpretação das modalidades 

apresentadas nos capítulos seguintes. Ao longo deste trajeto, os antepassados, seus feitos e 

conhecimentos irão pouco a pouco se deslocar de um passado remoto e de um mundo distante 

e se (re)aproximar dos vivos, tornando-se atuais e presentes no pátio da aldeia. 

 

O trabalho de campo  

Esta tese é fruto de cerca de 12 meses de trabalho de campo, realizados entre 2015 

e 2018, na Terra Indígena Krahô, localizada nos municípios de Itacajá e de Goiatins, no estado 

do Tocantins, região em que predomina o bioma Cerrado. A pesquisa foi realizada sobretudo 

na aldeia Pé de Coco mas, conforme ela foi se desdobrando, também passei pequenas 

temporadas nas aldeias Cachoeira, Pedra Branca e Manoel Alves. Foi nesta última aldeia, aliás, 

que tive meu primeiro contato com os Krahô, ainda em 2014, quando fui convidado por um 

amigo servidor da FUNAI a participar da Feira de Sementes, grande encontro inter-étnico 

promovido já há alguns anos pelos Krahô e cujo intuito principal é estimular a troca de sementes 

entre diferentes povos indígenas do Brasil e da América Latina para, com isso, fortalecer a 

agrobiodiversidade de seus sistemas agrícolas.  

À época eu estava há alguns anos distante da universidade e trabalhava como 

assessor indigenista de uma associação guarani (Comissão Guarani Yvyrupa) apoiada pelo 

Centro de Trabalho Indigenista (CTI). Estimulado pela leitura dos trabalhos de muitos dos  
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Figura 4: a aldeia Pé de Coco. Foto: Fabiano Kruwakaj, 2020. 

autores e autoras que compõem as referências bibliográficas desta tese, eu já havia decidido, 

contudo, que, quando voltasse a desenvolver pesquisas de cunho acadêmico, gostaria de realizar 

um trabalho sobre as “artes da palavra”, ou “artes verbais”, ameríndias. Durante esta primeira 

semana de convivência com os Krahô, fiquei então imensamente impressionado com a beleza 

de seus cantos e, depois de constatar que existiam poucos trabalhos dedicados a este assunto na 

literatura etnográfica sobre os povos timbira e sobre os povos de língua Jê em geral, comecei a 

nutrir o desejo de retornar aos Krahô e de desenvolver o projeto de pesquisa que deu origem a 

esta tese. Fundamental para isso foi ter conhecido, naquele momento, a antropóloga Ana 

Gabriela Morim de Lima, que já há muitos anos trabalhava com os Krahô e que estava 

concluindo sua tese de doutorado no PPGAS da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Juntamente com a etnomusicóloga Verônica Aldé, Ana havia acabado de concluir um 

projeto (ProdocSom-Museu do Índio/Unesco) sobre a “Festa do Milho” (Põhypré) na aldeia Pé 

de Coco e, depois de conversarmos sobre minhas intenções de pesquisa, ela sugeriu que eu 

fosse trabalhar naquela aldeia, onde vivia um ancião krahô que se tornou uma figura central na 

trajetória de minha pesquisa: Olegário Tejapôc, cantor e mestre ritual amplamente reconhecido 

à época como um grande, se não o maior, conhecedor das artes verbais e das práticas rituais 

krahô.  

Em julho de 2015, já ingresso no PPGAS da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e contemplado com uma bolsa de pesquisa da Fapesp, realizei então a primeira etapa 

de minha pesquisa de campo que, novamente, se iniciou pela aldeia Manoel Alves, onde fui 
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acompanhar a realização da “Festa da Batata-Doce” (Jàtjõpĩ). Foi nesta aldeia que pela primeira 

vez vi Tejapôc, participando com enorme entusiasmo do andamento do amjĩkĩn. Aqueles que 

tiveram a sorte de conhecer Tejapôc sabem da grandeza e da generosidade de sua pessoa e da 

preocupação que ele tinha, sobretudo nos últimos anos de sua vida, em ensinar e transmitir aos 

mais novos seus vastos conhecimentos. Depois de conviver e conversar com ele ao longo dessa 

primeira semana de campo sobre meu interesse em fazer uma pesquisa sobre os cantos krahô, 

ele me convidou então a ir conhecer sua aldeia e, encerrado o amjĩkĩn, regressei com ele para a 

aldeia Pé de Coco, onde passei os dois meses seguintes. 

A aldeia Pé de Coco é uma pequena comunidade com cerca de 80 habitantes que 

foi fundada em 2007 depois que alguns moradores da aldeia Cachoeira, cansados dos feitiços e 

das acusações de feitiçaria de que constantemente eram vítimas naquela aldeia, resolveram 

procurar um outro lugar para viver. Como relata Morim de Lima (2016: 40), eles decidiram 

então abrir uma nova aldeia em um local próximo a antigas capoeiras (ricas em diversos tipos 

de palmeiras e de árvores frutíferas) onde eles próprios, já há alguns anos, vinham abrindo suas 

roças. Outras famílias logo se juntaram a eles mas, em razão da eclosão de novos conflitos e da 

dificuldade em se conseguir do poder público a instalação de uma escola e de um posto de saúde 

na aldeia recém-fundada, algumas das famílias que haviam encabeçado o processo de mudança 

decidiram retornar à aldeia Cachoeira. Com essa nova cisão, permaneceram na aldeia Pé de 

Coco somente famílias que possuem entre si estreitos laços de parentesco por linha materna, de 

modo que ela é formada basicamente por um único grande segmento residencial matrilocal, 

organizado em torno das irmãs Valdeci Comcà, Arlene Pỳtkwỳj e Genésia Pêêkê e aos quais se 

ligam os núcleos familiares de seu irmão e filhos casados, que vieram viver com suas esposas 

na aldeia.  

Desde que cheguei na aldeia Pé de Coco fui extremamente bem recebido por seus 

moradores, que viram em minha pesquisa a possibilidade de dar continuidade ao trabalho de 

registro de seus conhecimentos rituais que havia sido iniciado pelo projeto em torno da Festa 

do Milho, da qual Tejapôc era um grande entusiasta. Logo nos primeiros dias, fui nomeado por 

Souza Wohôti33 – filho de Tejapôc e, à época, cacique da aldeia – com um nome de seu conjunto 

                                                        
33 A extensão das relações de nominação aos cupẽ (“estrangeiros”), sobretudo àqueles que vêm das grandes e 
distantes cidades, é uma prática corrente entre os Krahô, constituindo uma estratégia sócio-política desenvolvida 
por eles já há algumas décadas para estabelecer e fortalecer vínculos afetivos e políticos com pessoas que eles 
reconhecem como aliados de suas mais diversas causas. Tal propósito é expressamente enunciado no discurso que 
encerra a pequena cerimônia de nomeação que ocorre no pátio. Nesta ocasião, o novo nominado é empenado e 
adornado por seus novos parentes e, de mãos dadas com seu nominador, é apresentado à aldeia, seu nome sendo 
anunciado em voz alta para que todos conheçam. Em seguida, ele recebe inúmeras dádivas (amtxire) de todos 
aqueles que também o reconhecem como parente: colares e pulseiras de tiririca e de miçanga, cofos de palha de 
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onomástico e, a partir desse momento, passei a ter um lugar bem definido nas redes locais e 

supra-locais de parentesco, passando a chamar Tejapôc de “meu pai” (inxũ), sua mulher Comcà 

de “minha mãe” (inxê) e a morar em sua casa junto com sua filha, genro e netos. Em diversas 

reuniões realizadas ao longo dessa primeira semana, conversei com a comunidade sobre minhas 

intenções de pesquisa e, depois de obter sua anuência para realizá-la, foi-me solicitado que eu 

ajudasse financeiramente as pessoas com quem eu viesse a trabalhar de modo mais próximo na 

transcrição e na tradução do material registrado, além de colaborar mensalmente com a compra 

de alimentos para a aldeia e de contribuir para o sustento de meu próprio núcleo doméstico – 

solicitações que pude atender de bom grado graças aos recursos de minha bolsa de pesquisa. 

Além disso, ao longo de todo o trabalho de campo prestei e venho prestando auxílio em uma 

série de questões relativas à vida prática e ao bem-estar da aldeia, colaborando com o 

desenvolvimento e a implementação de projetos de documentação, de segurança alimentar, de 

prevenção de pandemias, entre outras atividades. 

Sob o estímulo constante e o olhar sempre atento de Tejapôc, e buscando participar 

o máximo possível do cotidiano de meus anfitriões e das atividades diárias da aldeia, dediquei-

me então, ao longo dos 12 meses seguintes, a realizar o registro sistemático de uma série de 

cantos e narrativas. Sempre que a ocasião se apresentava, eu me reunia com Tejapôc e com os 

demais cantores e narradores para, em pequenas sessões de trabalho de duas ou três horas,  

transcrever, traduzir e conversar sobre o material gravado, obtendo, assim, exegeses dos textos 

que juntos íamos produzindo. No que diz respeito às transcrições em particular, contei com a 

fundamental colaboração de Elton Hiku, professor da aldeia que têm grande domínio sobre o 

registro escrito da língua krahô e que, estimulado pelo andamento do trabalho que eu estava 

desenvolvendo e por seus primeiros resultados, pediu-me para ajudá-lo a se preparar para o 

vestibular da Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

curso no qual ele conseguiu ingressar em 2018 e que está realizando atualmente.  

Nas etapas subsequentes de pesquisa, passei então a trabalhar intensamente na 

revisão das transcrições e das traduções preliminares efetuadas em campo, produzindo as 

versões em português apresentadas aqui, cujas feições estilísticas e decisões tradutórias finais 

são, portanto, de minha inteira responsabilidade. Como se verá, procuro apresentá-las sempre 

de acordo com (alguns d)os critérios formais que caracterizam as performances orais dos 

cantores e narradores krahô, atrelando-as a uma detalhada descrição etnográfica de seus 

contextos de enunciação e do universo mais amplo de referências e concepções cosmológicas 

                                                        
buriti trançada, esteiras, etc. Na sequência, ele ouve do cacique e das demais lideranças da aldeia que, a partir 
daquele momento, ele deverá estar se lembrando de seu povo e ajudando-o sempre que solicitado. 
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dos quais elas constituem uma forma privilegiada de expressão. Nos três primeiros capítulos, 

optei por deixar nas notas de rodapé a justificativa dos critérios de transcrição adotados, bem 

como a tradução interlinear de certas formulações e enunciados principais; nos dois capítulos 

finais, contudo, apresento parte dessas informações no próprio corpo do texto, em seções 

dedicadas a desenvolver com mais profundidade e detalhe questões relativas à forma e ao 

conteúdo verbal do “canto-fala da Machadinha” e dos “cantos de maracá”, bem como ao 

processo de tradução desses gêneros verbais e aos desafios implicados na transposição de 

performances orais para o silêncio da página escrita. Quanto a isso, é sempre bom lembrar que 

é infinita a distância que separa a língua de partida da língua de chegada – tanto mais em se 

tratando de uma língua ameríndia vertida por um não-falante a uma língua indo-europeia escrita 

–, cabendo-me registrar também que não adquiri ao longo da pesquisa de campo competências 

linguísticas suficientes para ter fluência oral na língua krahô. Ao contrário, meu conhecimento 

sobre ela se restringe ao que pude aprender com meus interlocutores krahô a partir dos textos 

produzidos com eles em campo, e por meio do estudo (sempre no interior de minhas 

limitações...) dos materiais linguísticos existentes sobre a língua krahô e da interlocução com 

trabalhos de antropologia linguística. Concebo esta tese, assim, apenas como um primeiro passo 

para uma compreensão mais aprofundada do rico, complexo e imenso universo das artes verbais 

krahô, e espero com ela estimular mais pesquisadores indígenas e não indígenas a se 

debruçarem sobre ele.  
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Parte I 

Diferença e mistura no sistema timbira (visto de uma aldeia krahô) 

 
 “Repetir, repetir – até ficar diferente.  

Repetir é um dom do estilo”. 
 

(Manoel de Barros, “Uma didática da invenção”) 
 

Como se sabe, os povos Krahô, Canela-Apãnjêkra, Canela-Ràmkôkamẽkra, 

Gavião-Pykopjê, Krĩcati, Krẽjê e Gavião-Parcatêjê34 formam um sistema regional que recebeu 

duas denominações principais na literatura etnológica: a de “Paiz Timbira”, por Curt 

Nimuendajú (1946), e a de “Forma Timbira”, por Gilberto Azanha (1984). Atualmente, este 

paiz se estende de forma descontínua entre os estados do Tocantins, do Maranhão e do Pará, 

fazendo fronteira com povos Tupi-Guarani ao norte (Ava-Guajá, Guajajara, Tembé), com 

povos Jê meridionais ao sul (Xavante e Xerente) e com outros povos Jê setentrionais a oeste 

(Kayapó). A forma timbira, por sua vez, se constitui e se manifesta pelo fato desses povos 

falaram línguas pertencentes a um mesmo conjunto dialetal (filiado à família Jê do Norte), 

abrirem suas aldeias segundo um mesmo padrão morfológico (circular e radial), praticarem as 

famosas corridas de tora, cortarem o cabelo de um mesmo modo característico, possuírem um 

mesmo sistema de parentesco e organizarem suas complexas práticas rituais em torno de uma 

série de (multi)dualismos em comum – em suma, a forma timbira se constitui pelo fato desses 

povos reconhecerem mutuamente que compartilham uma mesma condição humana e uma 

perspectiva em comum, as quais se expressam com clareza no termo pelo qual eles se 

autodenominam: mẽhĩ, em uma tradução aproximada, “corpo” ou “pessoa humana” 35. 

No entanto, apesar dessas características socioculturais em comum, os povos 

timbira não relegam a guerra para fora de sua sociabilidade, diferentemente do que ocorre em 

outros sistemas regionais ameríndios. Ao contrário, como cada grupo (local ou “étnico”) é 

imbuído de um forte desejo de autonomia, eles se encontram permanentemente engajados em 

um processo de diferenciação que, como argumenta Azanha, gera uma constante disputa em 

torno do que ele chama de “a razão da Forma Timbira” (1984: 16). Nos termos dele, 

 

                                                        
34 Em razão de diferenças linguísticas mais acentuadas, os Apinajé costumam ser classificados desde Nimuendajú 
como “Timbiras ocidentais”. No entanto, essa classificação é criticada por Lea (2009), que questiona a extensão 
do rótulo “timbira” aos Apinajé, elencando, entre outras razões, a maior proximidade da língua e da cultura apinajé 
com a língua e a cultura mẽbêngokre. 
35 mẽ-h-ĩ 
     PL-R-carne 
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a afirmação da autonomia de cada grupo passa pela afirmação de uma certa “verdade” 
de cada um em relação a esta Forma: “Eu, do grupo [X] sou um verdadeiro Timbira 
(mẽhĩ), aqueles outros não sabem falar direito, fazer festa direito, não prestam para a 
tora...”. É neste – e por este – embate constante entre grupos equivalentes que a Forma 
“Timbira” avança: ganha territórios e aprimora-se no confronto das diferenças (...). A 
guerra seria, portanto (...), a condição de expansão e, como tal, não passaria de um 
modo de um grupo local timbira querer ser mais “Timbira” do que outro (...). E o 
desejo do guerreiro timbira, mais do que a vingança, era o mostrar-se, frente ao 
inimigo, um verdadeiro Timbira (Azanha, 1984: 16-18). 

 

Trata-se, portanto, de um sistema regional ameríndio que tem na guerra sua própria 

condição de existência e, apesar desta ter sido gradualmente abandonada a partir do século 

XVIII com a invasão colonial e a fragmentação do país timbira, os povos que o compõem 

continuam permanentemente engajados em intensas dinâmicas de (auto)diferenciação interna. 

Assim, sob a denominação dos oito grupos referidos acima, que se tornaram os grupos mais 

conhecidos na literatura antropológica e cujos etnônimos se cristalizaram na relação com o 

Estado brasileiro e com a sociedade envolvente ao longo dos últimos dois séculos, existe uma 

profusão de outros coletivos que, em momentos e contextos diversos, ainda fazem valer suas 

diferenças. Soares & Melo (2018) chamam a atenção para o fato de que a denominação Canela-

Ràmkôkamẽkra, por exemplo, engloba ainda hoje ao menos treze coletivos distintos, cujos 

respectivos etnônimos continuam a ser empregados em suas interações cotidianas e rituais36. 

Esse processo de diferenciação interna opera, contudo, sobre o pano de fundo de 

uma intrincada rede de relações que continuamente (re)entrelaça e mistura os vários coletivos 

timbira por meio do parentesco, do casamento e de trocas rituais. Entre os Krahô, por exemplo, 

onde as distinções entre seus diferentes sub-grupos permanecem relevantes e alimentam ainda 

hoje uma série de disputas, rara é a família que não tenha um parente vivendo junto a algum 

outro povo timbira, assim como rara é a aldeia krahô onde não residam indivíduos originários 

de outros grupos (e também Apinajé e Xerente). Essas diferentes “origens” são periodicamente 

reativadas em determinados momentos e contextos e recentemente, por exemplo, um segmento 

residencial inteiro saiu da aldeia Cachoeira e decidiu fundar uma nova aldeia pelo fato de seus 

membros, conforme alegaram, estarem cansados das frequentes acusações de não serem 

“realmente” Krahô, e sim Canela (Apãnjêkra). 

                                                        
36 Segundo os mesmos autores, situação semelhante pode ser encontrada entre os Gavião-Pykopjê que, em 2010, 
iniciaram um processo de divisão segundo linhas de cisão que, após um período de relativo adormecimento em 
razão do cerco territorial e dos conflitos com a sociedade envolvente, voltaram a despertar. Este também é o caso 
dos Akrãticatêjê que, reduzidos a 10 indivíduos após o contato ocorrido nos anos 1960, e vivendo desde então com 
os Gavião-Pàrcatêjê do Pará, iniciaram em 2009 um processo de reivindicação de seu próprio território tradicional. 
(Cf. https://cimi.org.br/2014/04/35864/). 
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Em seu trabalho, Azanha tratou de compreender essa dinâmica de diferenciação e 

de identificação entre o interior e o exterior dos grupos (locais ou “étnicos”) timbira por meio 

de uma investigação centrada nas figuras do amigo formal (hõpin) e do chefe honorário 

(pahhi/hamrén), concebidas por ele como figuras de mediação intra e inter-comunitária. Nesta 

primeira parte da tese, também será questão de compreender determinados aspectos dessa 

dinâmica e de seus modos de expressão e funcionamento, mas abordando-a a partir de outras 

figuras – as cantoras (hõkrepoj) e o cantor de maracá (increr catê) – e de um outro ângulo de 

visão sobre o campo sociocosmológico timbira – a circulação de conhecimentos rituais e, 

sobretudo, de cantos de maracá (cohtoj jarkwa), entre seus diferentes coletivos. Assim, por 

meio da análise de uma série de narrativas nas quais meus interlocutores krahô se puseram a 

refletir sobre a origem desta forma de conhecimento e sobre a maneira como ela foi e é, ainda 

hoje, transmitida, trato de desenvolver nos dos próximos capítulos uma investigação sobre 

algumas das concepções krahô sobre os modos de execução, transmissão, circulação e fruição 

dos cantos de maracá, concepções que são centrais para a compreensão do lugar que o cantor e 

as cantoras ocupam no socius krahô e timbira.  

Esta investigação foi desencadeada por alguns episódios que presenciei logo no 

início de minha pesquisa de campo, ainda em 2015. Certa vez, durante a realização de um 

amjĩkĩn na aldeia Cachoeira, quando de madrugada o pátio estava cheio e a cantoria de maracá 

atingia seu ápice de animação, o cantor que se apresentava iniciou um canto que, para minha 

surpresa, nenhuma das quase sessenta cantoras reunidas soube acompanhar. Durante alguns 

segundos, ouviu-se então apenas a marcação rítmica do maracá e a voz solitária do cantor 

ecoando pela aldeia, enquanto o coro formado pelas mulheres silenciava. O constrangimento 

criado por essa situação não se estendeu por muito tempo, contudo, e logo uma das cantoras 

mais velhas, ouvindo atenciosamente o canto que era repetido pelo cantor, voltou a cantar com 

ele, sendo aos poucos acompanhada pelas demais cantoras que, assim, reengrenaram o coro. 

Buscando compreender a que se desvia aquele visível, ainda que momentâneo, desnível de 

conhecimento entre o cantor e as cantoras, perguntei a outro cantor que estava ao meu lado 

sobre o que tinha acontecido naquele momento da cantoria. Ele me disse então que se tratava 

de um canto dos Gavião-Pàrcatêjê e que, até aquele momento, as mulheres daquela aldeia ainda 

não o conheciam. Da mesma forma, ao indagar certa vez um velho cantor krahô sobre os cantos 

que ele havia acabado de cantar na casa de Wỳhtỳ, recebi como resposta que aqueles cantos 

eram dos Krẽjê que, segundo ele, possuem uma boa memória e belos cantos37.  

                                                        
37 Informação surpreendente, pois os Krẽjê sofreram intenso esbulho territorial ao longo dos séculos XIX e XX e, 
após décadas vivendo dispersos em aldeias guajajara e de outros povos timbira, deixaram de falar sua língua, tendo 
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Esses episódios – que constituem exemplos da concepção alocêntrica (Fausto, 

2016) que os povos ameríndios têm sobre a origem de seus conhecimentos, técnicas e práticas 

sociais – me levaram a uma série de indagações sobre os processos de aprendizagem dos cantos 

em geral e dos cantos de maracá em particular, sobretudo quando passei a refletir sobre eles à 

luz de certas afirmações que, com frequência, eu ouvia de meus interlocutores krahô. 

 

Natureza cantada, natureza cantante 

Há pelo menos três afirmações que os Krahô fazem com frequência acerca daquelas 

modalidades de arte verbal que eles reconhecem como “canto” (increr). De acordo com uma 

delas: “tudo canta”38. Por meio dessa afirmação, os Krahô expressam a concepção que todos os 

seres que compõem aquilo que o Ocidente moderno dessubjetivou e unificou sob o conceito de 

“natureza” não apenas emitem um som, como articulam um discurso, por meio do qual se 

manifestam e comunicam aspectos diversos de seus modos de existência. Como consequência 

dessa distribuição universal da capacidade de cantar e falar pela multiplicidade constitutiva do 

mundo, “os cantos não acabam”39, dizem eles, já que é impossível a um ou mais cantores 

(humanos e não-humanos), contemplar e descrever em detalhe – em uma ou várias 

performances, ou mesmo ao longo de toda uma vida – todas as características dos seres e de 

suas inúmeras maneiras de se inter-relacionarem. Assim, sempre se (re)começa a cantar e nunca 

se termina. 

Essas duas afirmações ecoam afirmações feitas por cantores yanomami, marubo, 

maxacali (Albert, 2015; Cesarino, 2013; De Tugny 2009) e de muitos outros povos ameríndios 

e, entre os Krahô, elas geralmente vêm acompanhadas ainda por uma terceira: “os cantos não 

mudam”40. Frequentemente feita pelos cantores para contrastar os cantos krahô com os cantos 

não-indígenas – que, segundo eles, “não prestam, por isso todo ano mudam” –, esta última 

                                                        
iniciado há alguns anos um forte processo de reivindicação territorial e de revitalização cultural (Almeida & 
Figueiredo Jr., 2018). Coloca-se, assim, a possibilidade de que parte de seus cantos e conhecimentos rituais tenha 
sobrevivido na memória de cantores krahô. Realizando pesquisa entre os Canela-Ramkôcamekra, Soares (2015) 
também verificou que o repertório de cantos do ritual Pempcahàc é formado não apenas pelos cantos dos diferentes 
coletivos que deram origem à configuração sociológica contemporânea dos Ràmkôkamẽkra, mas também por 
cantos dos outros grupos timbira com os quais os Ràmkôkamẽkra mantêm relações hoje em dia. 
38 Ampo cunẽa cre 
    algo    tudo   cantar 
    “Tudo canta”. 
39 Que   nẽ       in-cre-r            ita   h-amrẽn  nare  
     3ENF ASSOC R-cantar-NMLZ DEM R-acabar NEG 
    “Os cantos não acabam”. 
40 Que  nẽ        in-cre-r            h-ohpan  nare  
     3ENF ASSOC R-cantar-NMLZ R-mudar NEG 
    “Os cantos não mudam”. 
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afirmação decorre do fato de que todos os cantos krahô foram aprendidos por seus antepassados 

em um passado distante quando, na “terra antiga” ou “primeira terra” (mam pjê), era possível 

ouvir, compreender e aprender o que animais, plantas e demais singularidades diziam sobre si 

mesmas e sobre as demais singularidades que compõem o “cosmos”. Como me explicou o 

cantor João Duruteu Xàj, enquanto traduzíamos os cantos da onça (ropti jarkwa) e do lobo-

guará41 (puuti jarkwa): 

 
1. Ropcrer ita. Esse é o canto da onça. 
 Mam pjê te amjĩa krepej kãm ajco apu cre  Na terra antiga, ela conhecia tudo e cantava, 
 nẽ ihtỳj ajco pryre increr ela e todos os bichos podiam cantar, 
 pryre nã ajco apu cre.  cantavam sobre os outros bichos42. 
5. Nam ha to amjĩ kãm ihpỳm nẽ tahna to cahyt to mõ.  [A onça] vai cantando até cantar sobre si mesma. 
 Cute to amjĩ japrỳ capa. Ela pega seu próprio nome. 
 Rop jĩa nã hõmpu quê ha carõrô. Você vê e ela é como gente, ela vai esturrar 
 carõrô ita to amjĩ nã cre  e ao esturrar, ela canta sobre si mesma 
10. nẽ hirôpê to capa e depois vai puxar [outros cantos] 
 pêan to ihcaca. até terminar. 
 Pryre ampo nã increr xà ita to mam ipẽrpej reri mã.  Antigamente, os cantos dos animais falavam. 
 Pê ajco mẽ panquêtjê nõ  Nossos antepassados 
 ajco cumã hupar prãm catêjê increr pej catêjê queriam escutar aqueles que cantavam bem, 
15. ajco kãmpa increr nã kãmpa kãm mã mẽ to increr 

to ipa.  
escutavam os cantos e ficavam sempre cantando. 

 Ajco puuti ita harkwa to cre.  A fala do lobo-guará cantava. 
 Quê ha to cre to ihcuhkwỳr. O lobo-guará vai cantar enquanto caminha. 
 Que ha ra apẽ intu  Ele vai cantar até o amanhecer, 
 quê ha amjĩ kãm to ihpỳm. quando vai cantar sobre si mesmo. 
20. Amjĩ japrỳ nã cre puuti nã cre cu amẽ kãmpa  Seu próprio nome “lobo-guará” ele canta e nós 

escutamos: 
 “Wajaj pê puuhuti “Eu sou o lobo-guará 
 Wajaj pê puuhuti Eu sou o lobo-guará 
 Wajaj pê puuhuti Eu sou o lobo-guará 
 Hõ kre jakati haa hỳ”. O peito dele é muito branco” 43. 

 

Assim, decorre da origem extra-humana dos cantos que não há, em princípio, 

margem para a invenção propriamente dita de novos cantos, cabendo aos cantores humanos 

repeti-los ao longo das gerações tal como foram ensinados por seus enunciadores originais. 

Como Tejapôc dirá mais adiante, “nós não inventamos os cantos que cantamos não, nós 

aprendemos estes cantos com os bichos”44. Esta concepção em torno da imutabilidade dos 

                                                        
41 Esses dois repertórios de cantos são executados pelo cantor de maracá para despertar a aldeia quando, de noite, 
ele sai de casa para cantar no pátio (como na cena que descrevi no início deste trabalho). 
42 Comentário de Dodani Piikẽn ao ouvir essa reflexão de Xàj em meu gravador: “antes os animais não só podiam 
cantar, como cantavam sobre outros bichos. Mas a terra de hoje não é mais como a de antigamente, os bichos 
não falam nem cantam mais. Hoje somente o homem canta, e somente sobre o próprio homem”. 
43 Note-se aqui a oscilação de perspectiva interna ao canto: primeiramente, o logo-guará fala em 1a pessoa (“eu 
sou lobo-guará”); em seguida, ele é referido em 3a pessoa (“o peito dele é muito branco”). Essas e outras 
características dos cantos serão analisadas no capítulo V. 
44 Cu mẽ    amjĩ  kôt   in-cre-r            ita-jê     to       amẽ cre     nare 
   1PL.INCL REFL COM R-cantar-NMLZ DEM-PL INSTR COL cantar NEG  
   “Nós não cantamos por nós mesmos esses cantos não”. 



48 
 

 

cantos se manifesta com clareza quando acontece de um cantor “errar” (to cupa) em sua 

performance, alterando o conteúdo de um canto ou nele inserindo palavras ou linhas de um 

canto distinto, erro que invariavelmente fará com que ele receba críticas e comentários 

negativos de seus ouvintes. Quanto a isso, vale recuperar aqui o caso, registrado por Melatti 

(1978: 16) nos anos 60, de um cantor krahô que sonhou com um falecido mestre ritual e que 

este lhe cantava um conhecido canto, mas alterando uma palavra de sua letra. Ao invés de cantar 

pëtëwëre no final da segunda linha, ele cantava pëtëré45: 

 
Ampómã ayete kotomnã kaepóre 
O que está pendurado, será que é um cesto? 
 
Ampómã ayete kotomnã pëtëré 
O que está pendurado, será que é um mambira? 

 

Conforme relata Melatti, o cantor lhe disse que tinha vontade de “adotar essa 

inovação sugerida pelo sonho, mas não podia fazê-lo porque os outros diriam que ele estava 

cantando errado” (idem). O erro do cantor pode consistir ainda em “puxar” (to capa, to pro) 

cantos de um gênero diferente, e os Krahô são tão zelosos em relação aos limites e aos contornos 

de cada gênero de cantos e de seus sub-repertórios que certa vez ouvi do cantor Gregório Hũhte, 

que também é professor na escola da aldeia Cachoeira e estudante universitário, que “existe 

uma matemática nas músicas krahô, porque elas se organizam em conjuntos e cada conjunto 

possui um número certo de cantigas. O Xwỳc jarkwa [“cantos do sabiá”46], por exemplo, são 

exatamente quatorze”.  

Tomadas em conjunto, essas concepções, que são comuns a outros povos Jê47, nos 

permitiriam caracterizar o regime de conhecimento e memória dos cantos krahô como um 

regime de tipo “corpus extenso”, conforme os critérios elaborados por Fausto, Franchetto e 

Montagnani (2011) para pensar o estatuto dos conhecimentos tradicionais e de seus modos de 

transmissão em diferentes contextos ameríndios. Segundo os autores, há, por um lado, tradições 

                                                        
45 Pëtëwëre é um aerofone, com formato semelhante ao de um berrante, que é usado no pátio e nos amjĩkĩn para 
animar os movimentos rituais e as cantorias. Mantenho aqui a grafia da língua krahô utilizada por Melatti, bem 
como a tradução do canto em português realizada por ele. Pëtëré, por sua vez, é nome de uma espécie de tamanduá, 
menor que o tamanduá-bandeira, denominada “mambira” em português. 
46 “Cantos do sabiá”: trata-se de um sub-repertório dos cantos de maracá, executado pelos cantores no final da 
madrugada, pouco antes do amanhecer. 
47 Entre os Kĩsêdjê, por exemplo, Seeger notou que “as letras dos cantos (ngere) eram tidas por totalmente fixas e 
a origem extra-humana as legitimava. Dizia-se que todas foram aprendidas de animais, plantas ou inimigos, e 
deviam ser executadas tal e qual. As pessoas se expunham à crítica quando mudavam inconscientemente as 
palavras de dado canto. Ao contrário dos discursos no pátio, não se devia introduzir nada de novo nas performances 
sucessivas de um canto; ao contrário do mito, a letra era rigidamente fixa. As sequências de partes e de ações e 
nomes de animais eram observadas com cuidado. Além disso, as estrofes dos cantos eram repetidas vezes e mais 
vezes, numa forma radical de paralelismo” (Seeger, 2015 [1987]: 102-103). 
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que não transmitem às gerações futuras conteúdos propriamente ditos, mas “esquemas 

gerativos, extremamente produtivos, que permitem recriar indefinidamente o conteúdo da 

tradição”48 (2011: 42). No que diz respeito aos cantos rituais em particular, nesses regimes de 

memória, os repertórios são continuamente recriados pela incorporação constante de novos 

itens por meio do sonho, da guerra ou do transe xamânico, não sendo jamais executados mais 

de uma vez. Por outro lado, segundo eles, há tradições que concebem seus conhecimentos como 

um vasto corpus a ser transmitido tal qual de uma geração a outra. Nesse caso, argumentam os 

autores, os repertórios de cantos se constituem como “um conjunto fixo que deve ser repetido 

identicamente ao longo do tempo, a mudança sendo vista aqui como um erro do processo de 

transmissão”49 (idem) – tal como ocorre entre os Krahô.  

Os próprios autores reconhecem, contudo, que essa distinção por eles proposta não 

deve ser tomada como uma tipologia fixa, a ser utilizada para classificar sociedades inteiras, e 

sim como um recurso heurístico a ser empregado para caracterizar formas diversas de produção 

e de transmissão de conhecimento, as quais podem ocorrer inclusive no interior de uma mesma 

tradição. E com efeito, veremos nos dois próximos capítulos que o zelo manifestado pelos 

Krahô em relação à estabilidade do conhecimento dos cantos de forma geral, e dos cantos de 

maracá em particular, não caracteriza de maneira unilateral o modo como eles os concebem, 

executam e apreciam – e que certos “esquemas gerativos” de novos cantos também são 

extremamente valorizados por eles, desempenhando um papel crucial no regime 

sociocosmológico de conhecimento que lhes é próprio. Como ilustra o episódio registrado por 

Melatti apresentado acima, se, por um lado, há um controle social que se exerce de maneira 

bastante eficaz sobre a estabilidade dessa forma de conhecimento – a qual é ainda reforçada 

pela concisão de seu conteúdo e pelas repetições que caracterizam seu modo de enunciação –, 

os cantores, as cantoras e os ouvintes krahô também manifestam uma acentuada vontade de 

diferenciação – que, justamente, trataremos de investigar aqui. 

 

Narrativas míticas e narrativas pessoais 

Feitas essas observações iniciais, cabe agora fazer alguns comentários preliminares 

sobre as narrativas que servem de material etnográfico à investigação desenvolvida aqui. No 

primeiro capítulo, apresento a narrativa mítica de origem dos belos cantos de maracá (Kohkot 

                                                        
48 Tradução minha do original em francês:  “schémas génératifs, extrêmement productifs, qui permettent de recréer 
indéfiniment le contenu de la tradition” (Fausto, Franchetto e Montagnani, 2011: 42). 
49 Tradução minha do original em francês: “un ensemble fixe qui doit être répété à l’identique au fil du temps, et 
le changement y est vu comme une erreur du processus de transmission” (idem). 
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Jõ Tom jarẽn xà), narrativa que descreve as ações de um determinado personagem – chamado 

Kohkot Jõ Tom – que obteve junto a uma alteridade não-humana – um jacaré – um conjunto de 

cantos que eram desconhecidos dos antepassados krahô e que, a partir de então, deveriam 

substituir os cantos que eles conheciam e cantavam no pátio da aldeia. Essa narrativa constitui 

um exemplar de um gênero narrativo identificado por meio de uma categoria meta-linguística 

específica: mẽ mõr tũm jarẽn xà50, “histórias dos velhos”, “histórias dos antigos”, como dizem 

os Krahô em português, denominação essa que deve ser compreendida em pelo menos dois 

sentidos distintos.  

Em primeiro lugar, essa denominação se refere a narrativas que relatam eventos 

transcorridos há muito tempo atrás e que não foram diretamente testemunhados por seu narrador 

atual, característica que se expressa com clareza em uma fórmula que invariavelmente surge ao 

longo de sua enunciação: “isso meu avô me contava”51. Essa fórmula incorpora à narrativa uma 

representação sobre seu modo de aprendizagem, conferindo à narrativa a qualidade de discurso 

reportado – ou deferencial, nos termos de Déléage (2009) – e indicando que as informações 

transmitidas pelo narrador aos ouvintes são conhecidas por ele de maneira indireta, ou seja, por 

meio da longa cadeia de transmissão oral de conhecimentos que é formada pelos narradores 

que o precederam. Essa fórmula indica ainda que não foi qualquer pessoa que transmitiu ao 

narrador as informações que ele agora comunica, mas uma pessoa mais velha que ele; no caso, 

seu avô (a quem ele se refere pelo termo wej52).  

Entre os Krahô, o conhecimento de narrativas míticas é consideravelmente 

difundido e, de modo geral, sua enunciação ocorre em contextos bastante cotidianos e 

prosaicos: quando homens e mulheres estão reunidos em suas respectivas casas de Wỳhtỳ 

durante o dia ou quando as famílias estão reunidas em suas casas, de noite. No entanto, ainda 

que seja um conhecimento compartilhado por muitas pessoas, nem todos se sentem 

efetivamente à vontade para comunicá-lo. Certa vez, por exemplo, ao indagar Vanda Pyhtô, 

uma mulher por volta de 30 anos de idade e filha de Tejapôc, se ela conhecia uma determinada 

narrativa mítica que eu gostaria de ouvir e gravar, ela me respondeu que sim, a conhecia, mas 

                                                        
50 Mẽ mõ-r      tũm    j-arẽn   xà 
    PL  ir-NMLZ velho R-dizer NMLZ 
    “História dos velhos”; “história dos antigos”. 
51 Ita     mã  pê ajco i-j-õ        wej    i-mã   h-arẽ 
    DEM FOC PD PD   1-R-POSS velho 1-DAT R-dizer 
    “Isso meu avô me contava”. 
52 Wej é uma corruptela do português “velho”. Nas últimas décadas, esse termo se tornou parte da terminologia de 
parentesco krahô, designando os avôs e avós maternos e paternos no lugar da terminologia em língua nativa 
apropriada para designar essas posições genealógicas (quêtti, tyj). No Anexo I da tese, apresento diagramas e 
descrições básicas da terminologia de parentesco krahô. 
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que não iria me contar porque “se eu contar história, fico velha na mesma hora, meu cabelo 

fica branco e cai na mesma hora”. À exemplo do que ocorre entre muitos outros povos 

ameríndios, a narração de mitos entre os Krahô constitui, assim, uma prática discursiva 

instrinsecamente relacionada ao ciclo de amadurecimento corporal e social da pessoa, sendo as 

pessoas mais velhas (mẽ càre) aquelas socialmente reconhecidas como seus enunciadores ideais 

(Déléage, 2009: 48; Gow, 2001: 84; Ewart, 2008: 512).  

A cadeia reportativa que se constitui como fonte das narrativas míticas, e que 

possibilita que os eventos dos quais elas tratam continuem a ser transmitidos no presente, é 

formada, portanto, sobretudo por velhos narradores. Consequentemente, a fórmula que a 

expressa pode ser potencialmente desdobrada ao infinito em direção ao passado – “meu avô me 

contava” [o que lhe foi contado por seu avô, o que, por sua vez, lhe foi contado por seu avô...] 

–, desdobramento que tem por efeito situar os eventos narrados em um tempo/espaço profundo 

que é linguisticamente codificado, em língua krahô, por meio do uso recorrente de marcadores 

discursivos temporais que expressam um passado distante (mam, pê mã, pê ajco, pê mã nã mã). 

Desse modo, a figura do velho narrador não se refere apenas ao avô efetivo do narrador, mas 

aos antepassados de modo geral, de cuja autoridade advém a legitimidade do conhecimento que 

é narrado.  

Entretanto, os antepassados não são apenas elos em uma cadeia de transmissão, mas 

também os próprios protagonistas das narrativas míticas, aqueles que efetivamente 

experienciaram os eventos narrados. Como observou Déléage, em sua etnografia sobre a 

mitologia e os cantos xamânicos sharanahua: 

 
Certamente, a transmissão e o aprendizado do saber mitológico são considerados 
como sendo inteiramente de natureza deferencial [déférentiel]. Mas se contentar com 
o reconhecimento dessa deferência [déférence] seria ignorar o problema da origem 
dessas narrativas. E os Sharanahua são claros em relação a isto: se essas narrativas 
existem, é porque alguém presenciou os eventos que elas relatam – é porque alguém 
possui um conhecimento ostensivo desses enunciados. Esta última instância à qual 
são deferidos [déférés] os mitos é representada pelos antepassados53 (Déléage, 2009: 
48). 

 

Chegamos, assim, ao segundo sentido da categoria “história dos antigos”: estas não 

constituem histórias que foram apenas transmitidas pelos antepassados, mas também histórias 

                                                        
53 Tradução minha do original em francês: “Certes, la transmission et l’apprentissage du savoir mythologique est 
considéré de part en part comme étant de nature déférentiel. Mais se contenter de la reconnaissance de cette 
déférence serait ignore le problème de l’origine de ces récits. Et les Sharanahua sont clairs sur ce point: si ces 
récits existente, c’est que quelqu’un assista aux événements qu’ils relatent – c’est que quelqu’um posséda une 
compréhension ostensive de ces énoncés. Cette ultime instance à laquelle sont déférés les mythes est représentée 
par les ancêtres” (Déléage, 2009: 48). 
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que foram por eles vivenciadas. Como nota Déléage (idem: 74), é dessa dupla presença dos 

antepassados na narrativa mítica – enquanto “sujeitos” narradores, que legitimam uma posição 

enunciativa específica, e enquanto “objetos” narrados, isto é, personagens que possuem um 

conhecimento direto do que é narrado – que advêm o valor epistêmico de verdade conferido a 

essa forma de conhecimento e modalidade discursiva. 

Dito isto, cabe fazer desde já algumas considerações também sobre o material que 

será analisado no segundo capítulo, formado pelas narrativas pessoais de cantores e cantoras 

krahô, nas quais eles e elas refletem sobre seus processos pessoais de aprendizagem dos cantos 

e sobre suas trajetórias de vida. Ao contrário da narrativa que transmite os feitos de Kohkot 

Jõm Tom, essas narrativas não constituem um gênero verbal socialmente reconhecido enquanto 

tal, constituindo antes discursos motivados, em grande medida, por meu próprio trabalho de 

pesquisa. Em todo caso, não foi difícil a Elton Hiku, com quem trabalhei na transcrição e na 

tradução preliminar do material, formular em língua krahô uma expressão meta-linguistíca que 

lhe servisse de rótulo para se referir a essas narrativas e com a qual ele as intitulou depois de 

transcrevê-las em seu caderno: Xàj te amjĩ kôt harẽn xà ou Coxêr te amjĩ kôt harẽn xà54, algo 

como “a história de Xàj por si mesmo”, “a história de Coxêr sobre si mesma”. Vemos que essa 

formulação também recorre à categoria jarẽn xà, mas atribui a ela um estatuto evidencial e 

epistêmico diferente do que é atribuído aos enunciados míticos: ao empregar o nome do 

narrador e a expressão amjĩ kôt (“por si mesmo”), ela indica que o conhecimento narrado é fruto 

da experiência pessoal do próprio narrador e que este não narra, portanto, os feitos de outrem, 

mas os seus próprios, sendo ele mesmo o protagonista da história que relata. A expressão amjĩ 

kôt também costuma ser empregada pelos Krahô para traduzir noções como “invenção” ou 

“criação”, de modo que a formulação de Hiku também poderia ser traduzida como: “a história 

de como Xàj se inventou”, “Coxêr conta como se criou”.  

Assim, diferentemente da narrativa mítica, trata-se de uma forma discursiva em que 

o narrador é testemunha direta e ostensiva das informações por ele transmitidas, que não podem, 

portanto, ser dissociadas das relações pessoais que ele entretém com os personagens e com os 

eventos aos quais se refere. Como se verá, essa relação pessoal e direta também se expressa 

nessa modalidade discursiva pelo emprego recorrente, em 1a pessoa do singular, dos verbos 

“ver” (hõmpu) e “ouvir” (kãmpa), que nelas assumem a função de atestar a veracidade daquilo 

que é narrado: “quando eu era menino, eu ficava ouvindo os cantores”, dirá um dos cantores, 

                                                        
54 Coxêr te    amjĩ  kôt   h-arẽn xà 
    Coxêr GEN REFL COM R-dizer NMLZ 
    “História de Coxêr por si mesma”. 
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“eu estava lá quando eles cantavam e eu via, fiquei perto de pé e ouvi”, dirá um outro. Quanto 

a isto, essas narrativas poderiam então ser comparadas àquelas que tratam do aprendizado de 

conhecimentos xamânicos, também elas fundadas sobre a experiência direta e pessoal daquele 

que narra. Vejamos, por exemplo, como um xamã krahô narrou para mim o modo como ele 

adquiriu essa condição55: 

 
1. Cute hajỹr... Foi assim... 
 Caj... Pajé... 
 Caj... Pajé ... 
 Cute tahna icukij ampo pê ito hanẽ Ele56 me perguntou o que foi que me fez assim, 
5. ampo pê amjĩ mã ikĩn. o que foi que gostou de mim. 
 Pê wa ma ityj apu mõ Eu estava andando, 
 ma ityj apu mõ estava andando, 
 ijapôj to apu mõ mã ijujahêr to mõ saí para caçar 
 cute hajỹr re nã imã pa e foi assim que fiquei com medo,  
10. pê imã pa.  fiquei com medo. 
 Pêan ra xycxycre ipê hahêr Os gafanhotos me cercaram, 
 hohkêat ipê hahêr to mõ. muitos gafanhotos foram me cercando. 
 Wa te hõmpun to mõ Eu fiquei vendo, 
 wa te hõmpun to mõ. fiquei vendo. 
15. Pêa mã kãm ra cute ipupun par  Ele me viu 
 pêa mã prya kãm ra mam xa e ficou lá na frente no caminho, 
 prya kãm ra hõ pahhi xa. o chefe deles ficou no caminho. 
 Wa ijohuc nẽ xa nẽ hõmpu Eu parei e vi, 
 ijõhuc nẽ xa nẽ hõmpu. parei e vi. 
20. Nẽ ite xicar ton nẽ ma mõ Fiz um cigarro e fui na direção deles, 
 ma ijapôj to hyrmã mõ. saí na direção deles. 
 Ra cute ipỳm tu wa ma mõ Eles me cobriram inteiro e eu continuei 
 ma mõ nẽ ijohhuc. andei e parei. 
 Ite ihtêp nẽ ijohuc nẽ xà Eles encostaram em mim e eu parei. 
25. Ma icukij: O chefe me perguntou: 
 – Hààpa japar – Oi sobrinho! 
 Ihpẽr peaj te hajỹr.  Ele falava muito bem mesmo. 
  Wa cumã:  Eu respondi:  
 – Ỹhỹ  – Oi! 
30. – Jũhkãm ca mõ? – Aonde você vai? 
 – Wa ma apu ijujahêr to mõ – Estou indo caçar 
 ijujahêr to mõ.  estou indo caçar. 
 Ahheaj nã ampo cura. Talvez eu consiga matar algo. 
 Pêa mã apu imã: Então ele me disse: 
35. – Ca ha nẽ amõr nare – Não, você não vai  
 caha nẽ amõr nare. você não vai. 
  Imãn hiahpuro. Ele logo me falou. 
 – Ca ha nẽ amõr nare. – Você não vai. 
 Wa ha kãm amã icakôc ca ma apỹ mã mõ. Vou falar com você e você vai voltar. 
40. Ca itar api Você fica aqui 
 itar amã icakôc ca ha ma mõ. vou falar com você e você vai para aldeia 
 Wa ite impar nẽ cumã: Eu ouvi e falei: 
 – How. – Está bem. 
 Cute ipỹm tu nẽ ito xa  Eu fiquei ali e eles me cobriram, 
45. ihkrare ca mẽ hõmpu ita  esses pequenos que vocês conhecem, 
 ihkryjre itajê esses gafanhotos pequenininhos 

                                                        
55 Registrado na aldeia Pé de Coco, em outubro de 2017. 
56 Referência a mim, que pedi a Xàj para gravar esse depoimento. 
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 catia ita. e os grandes. 
 Pêa mã iwỳr mõ tapi xa nẽ apu imã: Então o chefe veio até perto de mim e falou: 
 – Hã, ite amjĩ mã akĩn. – Hã, eu gostei de você. 
50. Ite amjĩ mã apupun xà Eu te vi,  
 ite amjĩ mã akôt hakop xà. percebi você. 
 Wa apu apupu  Fiquei te vendo,  
 nẽ ite mẽ apê hahêr te cercamos 
 ca amjĩ nã mẽ hõmpu he. e você nos viu. 
55. – Ỹhỹ.  – Sim. 
 Imã hupa Eu estou com medo, 
 imã hupa  estou com medo 
 “mas” jũhkãm wa tẽ. mas não vou a lugar nenhum. 
 Hõ pahhi ihkêanre  O chefe deles era feio, 
60. ca jamãn amẽ hõmpu. vocês sabem. 
 Hõ pahhi ca jamãn cati  O chefe deles era grande, 
 ca mẽ hõmpu. vocês sabem. 
 Ihkuc jiwrỳ crinare O rosto dele era muito claro 
 nẽ ihkêanre hanẽ. e feio mesmo. 
65. Pêan imãn to mõ Então ele foi dizendo, 
 wa ite impar pêa ityj ite tahna amjĩ xôr. eu ouvi e gostei. 
 Pêan cura cute mã ampore itajê imã hakjên. Então colocaram alguma coisa em mim. 
 Wa ite hõmpun nẽ irĩt Eu vi e enxerguei [com olhos de gafanhoto] 
 nẽ ijõ kôpir partu. e percebi tudo [como eles]. 
70. Ito kãm ite irĩt partu No meu olho enxerguei completamente 
 nẽ imã ihkĩn e gostei, 
 imã ihkĩn. gostei. 
 Pêa mã ito jỹ amkrãti ita kãm ito jỹ  Então ele sentou comigo na sombra 
 nẽ apu imã  e me disse: 
75. – Hã, cormã nẽ apu gapac tu nõ kãm mã – Agora você não esquece57, 
 nẽ mẽ ijõ pàn xà ita nossa comida é essa, 
 mẽ ijõ pàn xà ita.  nossa comida é essa. 
 Ita ca ha apu ku. É isso que você vai comer. 
. Ca ha ijarkwa mẽ  Você segue minhas palavras, 
80. nẽ hanẽ caha nẽ atir nare. se não, você não vai viver. 
 Hirã cute imãn Ele falou claramente para mim assim: 
 – Ca ha nẽ atir nare. – Você não vai viver não. 
 Ra ikà tu xan nẽ apu kãmpa: Eu já era maduro e ouvi: 
  – Ra ite apar wa ha nẽ hajĩr nare.  – Eu já te ouvi, eu não vou fazer assim não.  

  

Vemos, aqui, que o narrador conta que, durante uma caçada fora da aldeia, ele se 

deparou com um grupo de gafanhotos. Após um momento inicial marcado por medo e 

desconfiança, ele iniciou um diálogo com o chefe (pahhi) dos gafanhotos, no qual este lhe 

explicou que o tinha visto vindo pelo caminho e que, como tinha gostado dele, decidiu cercá-

lo junto com seu grupo. O narrador conta então que, apesar da aparência assustadora do chefe, 

ele gostou dele e das palavras que ouviu e que, na sequência, o chefe inseriu algo em seu corpo, 

dizendo-lhe que, a partir daquele momento, ele deveria comer a mesma comida dos gafanhotos 

                                                        
57 Traduzo por “esquecer” a expressão -apac tu que, literalmente, quer dizer “orelha nova”. Esta é uma forma de 
designar pessoas que (como as crianças, mas também pessoas desobedientes e teimosas de modo geral) não dão 
atenção ao que lhe é dito pelas pessoas mais velhas (conselhos, ensinamentos, cantos, etc). Por oposição, pessoas 
que ouvem com atenção os conhecimentos transmitidos por meio dos diversos modos discursivos krahô e, 
consequentemente, são tidas por pessoas sábias e conhecedoras, são denominadas hapac tuw, “orelhas velhas”. Há 
ainda uma outra expressão que apresenta a palavra hapac (“orelha”) e também compartilha do campo semântico 
associado à capacidade de ouvir, pensar, aprender e se lembrar: a-japac kre (2-orelha buraco): “você se lembra”. 
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e não deveria jamais se esquecer disso, pois, caso contrário, morreria. Como consequência dessa 

interação e dessa relação de comensalidade estabelecida com os gafanhotos, o narrador diz que 

passou a ter uma visão excepcional, capacidade que constitui uma das principais características 

da condição xamânica entre os Krahô e da qual os xamãs se servem para identificar os agentes 

patogênicos que atacam os doentes. 

De modo geral, essa estrutura narrativa é muito semelhante à que organiza as 

narrativas míticas que tratam da transmissão de conhecimentos de não-humanos a humanos 

(como é o caso da história de Kohkot Jõ Tom) mas, como vimos, aqui ela é aproveitada pelo 

narrador para elaborar sua própria experiência pessoal. Assim, transformando o regime 

deferencial de conhecimento que caracteriza os enunciados sobre os tempos míticos em um 

regime ostensivo, ele (re)atualiza no presente as condições ontológicas que possibilitam a 

comunicação com diferentes alteridades não-humanas, enraizando-as em sua própria 

experiência – procedimento de “décitação” (Déléage, 2009: 77)58 já bastante conhecido pela 

etnologia americanista e que, no que se refere aos Krahô, já havia sido descrito por Melatti por 

meio da análise de uma série de narrativas de xamãs krahô, denominadas por ele de “mitos 

individuais” (1970 [1963]: 5).  

Ora, pode-se dizer que as narrativas pessoais dos cantores e das cantoras krahô 

fazem uma operação semelhante em relação à narrativa de Kohkot Jõ Tom, mas com uma 

diferença fundamental em relação ao que ocorre nas narrativas xamânicas. À diferença destas, 

os “mitos individuais” dos cantores krahô nunca tratam do encontro com alteridades não-

humanas, e sim com alteridades humanas, pois, como já indiquei anteriormente, eles não 

aprendem a cantar com os detentores originais dessa forma de conhecimento, e sim com outros 

cantores humanos, que são, também eles, elos de mediação em uma cadeia de transmissão mais 

longa que, se remonta ao tempo mítico, não tem mais acesso a ele. Desse modo, se as narrativas 

dos xamãs e dos cantores krahô guardam algumas semelhanças no que diz respeito ao modo 

como eles buscam validar seus respectivos conhecimentos (por meio de sua própria experiência 

pessoal), a natureza dos conhecimentos por eles adquiridos é substancialmente diferente. 

Este ponto é importante porque entre os Krahô, à diferença do que ocorre entre 

outros povos ameríndios, os cantos de fato não são uma modalidade discursiva inerente à 

condição e à figura dos xamãs, que não recorrem a esta forma e técnica de conhecimento em 

seus procedimentos de cura. A formação de cantores e de xamãs se efetua, assim, por meio de 

                                                        
58 “Decitação” é o termo pelo qual Déléage (2009: 77)  denomina a operação por meio da qual o discurso reportado 
(“citado”) que caracteriza o regime de informação das narrativas míticas é apropriado (“de-citado”) por um 
narrador para elaborar e comunicar eventos que ocorreram consigo próprio. 
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processos de aprendizagem fundamentalmente distintos e paralelos, que se podem 

eventualmente se sobrepor, tal sobreposição é aleatória e depende apenas das idiossincracias da 

trajetória de vida de cada um. A narrativa apresentada acima, por exemplo, me foi contada por 

uma pessoa que também é um grande cantor (e a quem já me referi anteriormente: é Xàj o xamã 

em questão), mas ela é inteiramente distinta da narrativa que ele produziu acerca da trajetória 

de sua formação como cantor, conforme veremos adiante. Desse modo, mesmo quando a 

condição de cantor e de xamã coincidem em uma única pessoa, a origem de cada tipo de 

conhecimento permanece atrelada a fontes e a eventos diferentes, e cada um destes campos de 

ação ritual possui considerável autonomia técnica e epistemológica em relação ao outro.  

Vale sublinhar, contudo, que a separação entre as figuras do xamã e do cantor entre 

os Krahô e a circunscrição da transmissão dos cantos à relação entre humanos não implica que 

o conhecimento destes últimos esteja fechado à transformação ou seja imune à inovação, e sim 

que estas se tornam possíveis a partir de outros “esquemas gerativos”, que poderíamos chamar 

de “históricos”, em que as fontes de novos conhecimentos são outros coletivos humanos (mẽhĩ) 

– possibilidade que, em alguma medida, já é pensada pela própria narrativa mítica que trata da 

origem dos cantos de maracá, como veremos adiante. 
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Capítulo I 

Increr pej: a origem dos belos cantos de maracá 

 
Figura 5: Olegário Tejapôc, o narrador. Foto: Ian Packer, 2016. 

A história de Kohkot Jõ Tom (Kohkot Jõ Tom jarẽn xà)59 
 

1. Mam  Antigamente, 
 mẽ pa mõr tũm jarkwa ihhêmpej60 xà  o conhecimento de nossos antigos sobre os 

cantos 
 ihkêanre não prestava, 
 ihkêanre. não prestava. 
5. Pêa mã pê Kohkot Jõ Tom ita ajco pjê to apu apà 

to ipa.  
Kohkot Jõ Tom estava sempre comendo terra. 

 Haka nẽ ra ihkrĩ Ficava sentado e já estava branco, 
 haka nẽ ra ihkrĩ. ficava sentado e já estava branco. 
 Ra haka Já estava branco, 
 hakati.  muito branco. 
10. Pjê to pit apu apà  Ele ficava comendo só terra, 
 quê nê ampo pej krẽr nare.  não comia nada de bom. 
 Inquêtti pra nẽ apu cumã:  Seu quêtti61 então veio e lhe disse: 
 – Kãm kãmpa – Escuta, 
 êêta nẽ amã atĩr prãm nare. você não quer morrer. 
15. Kohkot Jõ Tom nẽ amã atĩr prãm nare Kohkot Jõ Tom, você não quer morrer, 
 ampo pej krer nare  você não come nada de bom, 

                                                        
59 Narrado por Olegário Tejapôc na aldeia Pé de Coco, em setembro de 2016. A segmentação da narrativa em 
linhas foi feita de acordo com dois critérios principais, também adotados na transcrição dos depoimentos narrativos 
apresentadas no próximo capítulo: as pausas e os silêncios, as repetições e os paralelismos que caracterizam o 
ritmo narrativo da performance oral de Tejapôc, e a ocorrência de conectores (nẽ, mẽ, “e”, pêa mã, “então”, etc), 
que oferecem um parâmetro também gramatical para a divisão das sentenças. 
60 Hêmpej xà: palavra que costuma ser traduzida pelos Krahô como “pensamento”, “ensinamento”, “conselho”, 
“organização”, “planejamento” ou mesmo “lei”. 
61 Como já indiquei, quêtti é o termo pelo qual são designadas os tios maternos e os avôs materno e paterno (MB, 
FF, MF), posições nas quais é recrutado o nominador de uma criança de sexo masculino, sendo que a primeira 
delas costuma ser preferencialmente escolhida. Em razão da polissemia desse termo, opto por não traduzi-lo aqui, 
mas voltarei a ele em meu comentário à narrativa, precisando o sentido de seu uso aqui. 
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 pjê ita pit ku come apenas terra, 
 ra ahaka.  você já está branco. 
 Nẽ apu cumã impeaj to.  [Seu quêtti] ficou aconselhando. 
20. Pêa nẽ ra howrỳj nare. Kohkot Jõ Tom já não saia mais. 
 Cura ipa nẽ ikre kat nã ikre catutri ikre kat nã ikwy Ele defecava na parte de trás da casa  
 nẽ ipa.  e ficava [por ali]. 
 Quê nẽ ra cô mã mõr nare Ele não ia mais para o rio [banhar] 
 nẽ ra howrỳ nare e já não saia mais para longe. 
 Ra ihhire. [Ele] já estava bem magrinho, 
25. Ihhire. bem magrinho. 
 Ra mã wetkà tyc ti te caprô to ihkôm par  Uma lagarta preta já tinha bebido todo seu 

sangue, 
 ra caprô krer tu. já tinha comido tudo. 
 Pêa mã mĩĩ ita hikwa nẽ amẽ hõmpu Então esse jacaré estava deitado e observando,  
 ma hikwa nẽ amẽ kãmpa.  estava deitado e ouvindo. 
30. Cute amjĩ mã caprĩ to cator.  Ele ficou com pena [de Kohkot Jõ Tom]. 
 Hipêr mõ nẽ mãrha pê jũri “or” hanẽ Uma hora ele [Kohkot Jõ Tom] saiu de novo  
 mõ nẽ hĩn to cator ikre catutri mõ.  e foi fazer cocô na parte de trás da casa. 
 Mẽ panquêtjê nõ Kohkot Jõ Tom ita jỹ nẽ apu ikwy Nosso antepassado Kohkot Jõ Tom estava 

sentado fazendo cocô, 
 pêa mã pê mĩĩ então o jacaré, 
35. mĩĩti o grande jacaré, 
 cô catê habitante das águas, 
 ihkrac ri cute ihkrã to pjê cahêc. com sua cabeça quebrou a terra debaixo dele. 
 Ihkrỳt ti cator Ele mostrou o nariz, 
 ihkrỳt to pjê cahêc quebrou o barro com o nariz 
40. nẽ ihkrã cator. e mostrou a cabeça. 
 Nẽ cute ihcukij. Ele perguntou [a Kohkot Jõ Tom]: 
 – Hààpa japar  – Oi sobrinho, 
 ampo mã apu amẽ hà? o que você está sentindo? 
 – Puhop – Não sei, 
45. puhop quêtti. não sei quêtti. 
 Ampo ita apu imã hà  Alguma coisa está me deixando doente 
 nẽ ca ipupu.  e você está vendo. 
 Wa nẽ ra ijõ wrỳj nare Eu já não saio, 
 nẽ ra hamũ ju kãm ijo wrỳj nare. para lugar nenhum eu saio. 
50. Pêa cute cumã hajỹr ra ihkôt cator Então o jacaré saiu [da água] 
 pêan cute intê te wetkà tyc ti cator. e tirou a lagarta de dentro de Kohkot Jõ Tom. 
 Hakôr mã ihpỳm  Ele soprou e [a lagarta] caiu. 
 – Hã japar ikãmpa! – Sobrinho, me escute! 
 Ita mã apa to apê. É isso que está te comendo. 
55. Nẽ ikãmpa. Então me escuta. 
 Apẽ ca ha atỳj ma mõ  Amanhã você já vai poder ir 
 jũhnã ma cô mõ até o rio. 
 Apẽ nã atỳj ma mõ.  Amanhã você já vai poder ir. 
 – Puhop quêtti – Não sei quêtti. 
60. Nẽ cute cumã hajỹr. E o jacaré continuou: 
 – Apẽ juri pyt ita ra jỹ – Amanhã quando o sol já estiver sentado62, 
 “or” ita kãm ajco hanẽ ca ajco mõ ajco. nesta hora, você vem. 
 – Ma. – Está bem. 
 Tahnã apẽ inquêtti ita pra  De manhã seu quêtti foi [até a casa de Kohkot Jõ 

Tom] 
65. nẽ pjê pupun cupê curẽ.  viu a terra e a jogou fora. 
 Mã ihkôt ihkrĩ amrãa mã hapã. [Kohkot Jõ Tom] ficou sentado chorando. 
 Kãm inxi mẽ hũm ita ra amẽ tahnã hõmpu. O pai e a mãe de Kohkot Jõ Tom ficaram 

apenas olhando: 
 – Ampo kôt ca amẽ acãmter to hanẽ?  – Por que vocês estão fazendo isso com seu filho? 
 Nẽ pjê itãn kãm mẽ hamã mã cuku Ela está comendo apenas terra, 

                                                        
62 Quando o sol já estiver sentado, isto é, quando o sol estiver a pino, marcando meio-dia. 
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70. cumã ihtyc prãm  ele quer morrer , 
 quê nẽ pjê ita caca nare. [por isso] não para de comer terra. 
 Cumã ihtyc prãm piti  Ele quer morrer, 
 pjê ita to apà. [por isso] só come terra. 
 Pêa mã amẽ ihcakũm  Então todos se espalharam63. 
75. Pêa mã cator nẽ ma cô mã mõ. Kohkot Jõ Tom saiu e foi para o rio. 
 Cute to hujakre xà itar mõ mã ra xa.  O jacaré já estava no lugar que tinha indicado: 
 – Hààpà japar  – Oi sobrinho 
 – Ỹhỹ – Oi 
 – Ca ra mõ ? – Você já veio? 
80. – Wa ra mõ. – Ja vim. 
 – Hã hacu atyj wỳr.  – Está bem, então vamos até a sua tyj64. 
 Pêan mõ nẽ ihwỳr to hàr mã ra mã hĩxiti nõ. Eles foram e encontraram a mulher do jacaré 

deitada. 
 – Hààpa tyj  – Oi tyj. 
 – Ỹhỹ hã wa nõ nãm hã wa jỹ. – Oi, estou aqui deitada, [mas] agora vou me 

sentar. 
85. Hã, ca ra mõ. Então você já veio. 
 Ihnõ kãm aquêtti te ramã nẽ cute imã garẽn  Ontem seu quêtti me disse, 
 ihno kãm cute imã garẽn ontem ele me disse, 
 cute imã garẽn nã ca ra mõ. ele me disse que você já vinha. 
 To jỹ. Sente-se. 
90. Pêa mã jỹ Então Kohkot Jõ Tom se sentou 
 pêa mã cute ton par hapỹ mã ampo jaxà ton par. e o jacaré voltou a trabalhar no feitiço. 
 Pêan cute apu to hajỹr nẽ apu to impej par  Então Kohkot Jõ Tom voltou a ficar bem:  
 – Waha ma ra mõ quêtti. – Eu já vou quêtti. 
 – Hã, caha ma ra mõ?  – Você já vai? 
95. – Quêtti waha ma ra mõ. – Sim quêtti, eu já vou. 
 – Ma. – Está bem. 
 Atỳj mõ nẽ akrã cunĩj nõ kãm Você pode ir, mas não se esqueça de mim 
 mã apê nã hapỹ mã hanẽ ca ma nẽ ajco mõ ajco 

hipẽr mõ. 
amanhã você vem de novo. 

 Japar ikãmpa! Sobrinho, me escuta. 
100. Amjĩ mã ihkwỳ capa nẽ to mõ Você pode pegar um pouco [de terra] e ir, 
 nẽ amjĩ mã axô nẽ ta mãn ku você pega e come, 
 ta mãn ku nẽ hipêr impej.  come que você vai ficar bom de novo. 
 Ita ca ihkwỳ capa nẽ amjĩ mã axô  Você pega um pouco dessa terra 
 nẽ ta mãn ku ate ca ha to hamrẽ. e come até terminar. 
105. – Ma. – Está bem. 
 Pêa mã cute amjĩ mã cu caxàrti mã Então ele tirou muita terra, 
 caxuw cààhà nẽ kãm hàr nẽ ma to mõ. colocou no cofo e foi embora. 
 Cute amjĩ mã inxôr kãm hõhwej Ele pendurou [o cofo de terra] na casa de sua 

avó, 
 inxi kãm  [na casa] de sua mãe , 
110. tahnã hõmpu. que apenas observaram. 
 Cute amjĩ ma inxôr ihpỳm nẽ nõ. Ele entrou e pendurou. 
 Ra crow ita jũh pĩn mẽ hujahêr pĩn ajpẽn to ipôj Os que tinham ido caçar logo chegaram com a 

tora, 
 mẽ ihkôt inquêtti ita poj.  e seu quêtti chegou junto com eles. 
 Pêan ma tẽn hàr ra tahnã cààhà core ajêt mã cute 

hõmpun. 
Então ele veio e viu o cofo pendurado. 

115. – Mẽr ampo mã ajêt ita?  – O que é isso aí pendurado? 
 – Ampo nãre. – Não é nada. 
 Gapar te mã amjĩ mã inxôr  Foi teu sobrinho que pendurou, 
 pjê mã gapar te amjĩ mã inxôr teu sobrinho pendurou a terra [que ele come]. 
 – Ampo caxuw quê pjê ita ku? – Por que ele come terra? 

                                                        
63 Então todos se espalharam, isto é, cada um foi cuidar de suas atividades e Kohkot Jõ Tom ficou sozinho. 
64 Tyj é o termo de parentesco que designa as posições genealógicas femininas análogas às que são referidas pelo 
termo quêtti, nas quais é recrutada a nominadora de uma menina (FZ, MM, FM). 
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120. Ra mã ihkà tu. O corpo dele ainda é novo. 
 Pêan cute ipỹr nẽ to tẽn to cator nẽ ma cupẽ mẽn Então ele pegou o cofo, saiu e jogou fora 
 pêa mã jỹ nẽ apu amrã.  e [Kohkot Jõ Tom] sentou e ficou chorando. 
 Pêa mã hũm ita Então seu pai 
 arac ri ma ihkôt mõ nẽ cute cumã ipỹr. foi buscar o cofo de novo para ele: 
125. – Que taa gapar te hajỹr xà nã apu cuku. – Deixe seu sobrinho comer. 
 Cute to jũhnã xà nã. Deixa ele se virar. 
  Wa intê te cumãn nare. Eu não falo nada para ele. 
 Ra ite caca nẽ kãm ra apu tahnã hõmpu Eu deixo e apenas observo. 
 Ra cumã ihtĩr ihtyc xà to pit japê Se ele morrer não tem problema, 
130. ihtyc xà nã pit awjahkre. se ele morrer, eu já avisei. 
 Pêa hapã nẽ cute cumã hõ hũm te pjê to cumã hàr 

nẽ cumã inxôr. 
O pai dele pegou a terra e deu para ele comer e 
pendurar. 

 Pêa mã cator nẽ ma cô mã mõ. Então [Kohkot Jõ Tom] saiu e foi para o rio: 
 – Hààpà hapar, ca ra mõ? – Oi sobrinho, chegou? [perguntou o jacaré] 
 – Ỳhỳ wa ra mõ – Sim, cheguei. 
135. – Hã to jỹ. – Está bem, sente-se. 
 Ma ajpẽn nã mẽ kãmpa Eles ficaram ouvindo, 
 ra ajpẽn to mẽ cator xà itãn mẽ kãmpa: ouvindo o que conversavam [as pessoas na 

aldeia] : 
 – Hã hapar wa acukĩj – Sobrinho, eu te pergunto 
 pê ca ha ma mẽ ihkôt mõ? você vai acompanhá-los? 
140. – Wa ha ma mẽ ihkôt wa ha ma mõ. – Sim, vou acompanhá-los. 
 – Hã ikãmpa. – Está bem, me escuta. 
 Ikãmpa japar. Me escuta, sobrinho. 
 Pêa nẽ mẽ aquêtjê mẽ apãmjê to cre ita ihkêanre. Os cantos que teus antepassados cantam não 

prestam. 
 Ihkêanre. [Esses cantos]não prestam. 
145. Mã “pôjkro jopêr” ita kêanre. O canto do “cheiro de jatobá” não presta. 
 “Caprãnre xwa nã acààre” ita kêanre. O canto da “tiririca no dente do jabuti” não 

presta. 
 “Wakõ, cukôj te ahtàr co” ita kêanre. O canto do “macaco e quati no orvalho” não 

presta. 
 “Ahtu xôpxôp” ita kêanre O canto da “coceira na barriga” não presta 
 kãm pa pahàm. [esses cantos] me dão vergonha. 
150. “Mẽ aquêtjê te pry cahtiri to ipê hajo, to ipê 

hajo”... 
O canto “dos antepassados escorregando no meio 
do caminho”… 

 Mẽ aquêtjê increr ita to cre wa mẽ tahnã kãmpa. Estes cantos dos teus antepassados que estamos 
escutando 

 Ihkêanre! não prestam! 
 Pêa ca mẽ to cumã Então para vocês, 
 acato wa ha to amã para vocês eu vou cantar, 
155. ca acato mẽ to cumã nẽ mẽ ita caaca para vocês eu canto e vocês deixam, 
 ihkên ita caaca.  [os cantos] que não prestam vocês deixam. 
 Ihkêanre. [Esses cantos] não prestam. 
 Wa ijikwa nẽ apu tahnã awpa nẽ apu ipahàm.  Eu fico deitado ouvindo e vou ficando com 

vergonha. 
 Pêa nẽ kãm to cumã ihtẽm to hanẽ:  Então o jacaré começou a cantar: 
   
i.  

Pyty te wari hô jiwrỳre 
Pyty te wari hô jiwrỳre 

 
Pyty krã catorore 
Pyty krã catorore 

 
Pyty te wari hô jiwrỳre 
Pyty te wari hô jiwrỳre 

 

 
Sol alisa e clareia as folhas do mato 
Sol alisa e clareia as folhas do mato 

 
Quando nasce pela manhã 
Quando nasce pela manhã 

 
Sol alisa e clareia as folhas do mato 
Sol alisa e clareia as folhas do mato 
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ii. 
 

Hi papa papa  
Ha krã taa pê 
Hi papa papa  
Ha krã taa pê 

 
Hi japê crôre ri krã taa pê 
Hi japê crôre ri krã taa pê 

 
Hi papa papa  
Ha krã taa pê 
Hi papa papa  
Ha krã taa pê 

  

Eu Eu Eu Eu  
Balanço minha cabeça 

Eu Eu Eu Eu  
Balanço minha cabeça 

 
Caititu, balanço minha cabeça 
Caititu, balanço minha cabeça 

 
Eu Eu Eu Eu  

Balanço minha cabeça 
Eu Eu Eu Eu  

Balanço minha cabeça 
 

iii.  
Hi papa papa  
Ha krã taa pê 
Hi papa papa  
Ha krã taa pê 

 
Hi japê hĩĩre ri krã taa pê 
Hi japê hĩĩre ri krã taa pê 

 
Hi papa papa  
Ha krã taa pê 
Hi papa papa  
Ha krã taa pê 

 

 
Eu Eu Eu Eu  

Balanço minha cabeça 
Eu Eu Eu Eu  

Balanço minha cabeça 
 

Mandi65, balanço minha cabeça 
Mandi, balanço minha cabeça 

 
Eu Eu Eu Eu  

Balanço minha cabeça 
Eu Eu Eu Eu  

Balanço minha cabeça 
 

iv.  
Krokro core  

Krã jarẽ quẽre he 
Krokro core  

Krã jarẽ quẽre he 
 

Hiritiri hi côjate he 
Hiritiri hi côjate he 

 
Krokro core  

Krã jarẽ quẽre he 
Krokro core  

Krã jarẽ quẽre he 
 

 
Papa-mel  

Levanta a cabeça 
Papa-mel  

Levanta a cabeça 
 

E empurra 
E empurra 

 
Papa-mel  

Levanta a cabeça 
Papa-mel  

Levanta a cabeça 
 

v.  
Hiprêre xy  

Hy hôwaja romore 
 

Hiprêre xy  
Hy hôwaja romore 

 
Hiprêre xy  

Hy hôwaja romore 
 

 
Abelhinha  

De pelo azul 
 

Abelhinha  
De pelo azul 

 
Abelhinha  

De pelo azul  

vi.  
Tônôre rojê hô  

Wa jê jê he 
Tônôre rojê hô  

Wa jê jê he 
 

Hapu mã  

 
Tatú folha 

Puxa  
Tatú folha 

Puxa  
 

Para trás 

                                                        
65 Nome de um peixe (não identificado). 
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Wa jê wa jê 
Hapu mã  

Wa jê wa jê 
 

Tônôre rojê hô  
Wa jê jê he 

Tônôre rojê hô  
Wa jê jê he 

 

Puxa 
Para trás 

Puxa 
 

Tatú folha 
Puxa  

Tatú folha 
Puxa  

 
vii.  

Cà ri cuxy 
Cuxyti mã wỳ xà 

 
Cà ri cuxy 

Cuxyti mã wỳ xà 
 

Cà ri cuxy 
Cuxyti mã wỳ xà 

 
Urina fedida 
Muito fedida 

 
Urina fedida 
Muito fedida 

 
Urina fedida 
Muito fedida 

 
viii.  

Pyty te rũmũ ri pànã rãre  
Kàrà to pra ha 

Pyty te rũmũ ri pànã rãre  
Kàrà to pra ha 

 
Ha toro  

Hatorore he 
Ha toro  

Hatorore he 
 

Pyty te rũmũ ri pànã rãre  
Kàrà to pra há 

Pyty te rũmũ ri pànã rãre  
Kàrà to pra ha 

 

 
Araras azul e amarela cantam 

Em direção ao sol 
Araras azul e amarela cantam 

Em direção ao sol 
 

Lambu 
Lambuzinho 

Lambu 
Lambuzinho 

 
Araras azul e amarela cantam 

Em direção ao sol 
Araras azul e amarela cantam 

Em direção ao sol 

ix.  
Ahô jarê re 
Ahô jarê re 
Ahô jarê re 
Ahô jarê re 

 
Quê ja rucua pejê jarê 
Quê ja rucua pejê jarê 

 
Ahô jarê re 
Ahô jarê re 
Ahô jarê re 
Ahô jarê re 

 
Arranca folhas 
Arranca folhas 
Arranca folhas 
Arranca folhas 

 
Flecha bonita arranca 
Flecha bonita arranca 

 
Arranca folhas 
Arranca folhas 
Arranca folhas 
Arranca folhas 

 
x.  

Waca caro mõ hi jê hê 
Waca caro mõ hi jê hê 
Waca caro mõ hi jê hê 
Waca caro mõ hi jê hê 

 
Roti jawa ra 
Roti jawa ra 
Roti jawa ra 
Roti jawa ra 

 

 
Mormaço 
Mormaço 
Mormaço 
Mormaço 

 
Sucuri na vara 
Sucuri na vara 
Sucuri na vara 
Sucuri na vara 
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Waca caro mõ hi jê hê 
Waca caro mõ hi jê hê 
Waca caro mõ hi jê hê 
Waca caro mõ hi jê hê  

Mormaço 
Mormaço 
Mormaço 
Mormaço 

 
160. – Itajê mã pyt jarkwa – Esses são os cantos de fim de tarde, 
 itajê mã pyt jarkwa. esses são os cantos de fim de tarde. 
 Mẽ ajpẽn to hapôj pyt to ipa ita to quê amẽ kre Sempre que vocês chegarem [da roça ou de uma 

caçada] de tarde, vocês cantam esses. 
 Pêan quê ta “xwa nã acààre” ita. Não o canto da “tiririca”. 
 Wa ijikwa nẽ apu tahnã awpa ihkêanre Eu fico ouvindo quando estou deitado e esse não 

presta, 
165. ihkêanre. não presta. 
 Ita mã aucapàt kãm cute hajỹr: Agora os cantos da noite, que são assim:  
   
xi.  

Jahê càhà càhà  
Hà hakĩnã tê hê 
Jahê càhà càhà  
Hà hakĩnã tê hê 

 
Jô tepe cà cahàcà cajcàrà hà  

Hõkwa jaca ha  
Jô tepe cà cahàcà cajcàrà hà  

Hõkwa jaca ha  
 

Jahê càhà càhà  
Hà hakĩnã tê hê 
Jahê càhà càhà  
Hà hakĩnã tê hê 

  

 
Da pele da pele  

Gosto 
Da pele da pele  

Gosto 
 

Da pele do peixe listrado  
De peito branco 

Da pele do peixe listrado  
De peito branco 

 
Da pele da pele  

Gosto 
Da pele da pele  

Gosto 

xii.  
Hakĩnã tê hê  

Jarê càhà càhà hà 
Hakĩnã tê hê  

Jarê càhà càhà hà 
 

Jô tepe tê mã hõ cô tycy tê  
Hê kãmã xa ha  

Jô tepe tê mã hõ cô tycy tê  
Hê kãmã xa ha  

 
Hakĩnã tê hê  

Jarê càhà càhà hà 
Hakĩnã tê hê  

Jarê càhà càhà hà 
 

 
Gosto  

Da pele da pele 
Gosto  

Da pele da pele 
 

Do peixe que no remanso 
Está 

Do peixe que no remanso 
Está 

 
Gosto  

Da pele da pele 
Gosto  

Da pele da pele 
 

xiii.  
Hôtôri re hê  

Re hê 
Narê  

Narê hê 
 

Hôtôri re hê  
Re hê 
Narê  

Narê hê 
 

Hôtôri re hê  
Re hê 

 
Boto re hê  

Re hê 
Narê  

Narê hê 
 

Boto re hê  
Re hê 
Narê  

Narê hê 
 

Boto re hê  
Re hê 
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Narê  
Narê hê 

 

Narê  
Narê hê 

 
xiv.  

Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 

 
Hê harà hà jũ ryhỳ re 
Hê harà hà jũ ryhỳ re 

 
Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 

 

 
Alça velha 
Alça velha 
Alça velha 
Alça velha 

 
Pata comprida do veado-catingueiro 
Pata comprida do veado-catingueiro 

 
Alça velha 
Alça velha 
Alça velha 
Alça velha 

xv.  
Wa nãmã rỳquê tepe jõ xwỳnỳ riquê te nẽ quê 

Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 
Wa nãmã rỳquê tepe jõ xwỳnỳ riquê te nẽ quê 

Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 
 

Wa jũmũ nõrõ hõ gĩprỳre he càmã ti 
Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 

Wa jũmũ nõrõ hõ gĩprỳre he càmã ti 
Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 

 
Wa nãmã rỳquê tepe jõ xwỳnỳ riquê te nẽ quê 

Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 
Wa nãmã rỳquê tepe jõ xwỳnỳ riquê te nẽ quê 

Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 
 

 
Bom pescador 

Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 
Bom pescador 

Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 
 

Alguém está deitado, esperando os peixes 
Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 

Alguém está deitado, esperando os peixes 
Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 

 
Bom pescador 

Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 
Bom pescador 

Hõhõ hõhõ tiwa ha hã he he 
 

xvi.  
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

Papê ropy tê nẽ mõrõ tojê tojê 
Papê ropy tê nẽ mõrõ tojê tojê 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

Onça anda e salta salta 
Onça anda e salta salta 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

 Pêa mã toa kãm ihtẽm [Kohkot Jõ Tom] pegou o maracá  
 mã pê cupê cuhtoj capa. e então começou [a cantar]. 
 Cute cupê cuhtoj caxàr nẽ mẽ to cumã Ele pegou o maracá e começou [a cantar]. 
170. Cute to cumãn krĩa kãm Ele começou a cantar na aldeia, 
 cute to cumãn mã apu incryc [mas o quêtti] foi ficando bravo 
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 nẽ cute cumã cuhtoj ihcacaa  e foi embora. 
 – Mã apu cumã quêtti wa apê hutàr nare. – Quêtti, eu não quero tomar [o maracá]. 
 Wa nẽ apê hutàr nare. Eu não quero tomar de você não. 
175. Wa kãm ite to amã harẽn Eu só estou contando para você(s), 
 wa kãm ite to amã harẽn. eu só estou contando para você(s), 
 ca acryc nẽ ate imã ihcacaa. [mas] você ficou bravo e deixou [o maracá]. 
 Wa nẽ tahna amjĩ xõr nare Eu não quero pegar, 
 wa kãm ite amã harẽn eu só estou contando para você, 
180. pêan ite apê hutàr to nare eu não quero tomar de você não, 
 wa kãm ite amã cahyt nẽ amã harẽn. eu estou apenas mostrando e contando para 

vocês. 
 Pêa ca mãm amẽ to itajê cumẽ ihcacaa Agora vocês vão deixar aqueles cantos de 

antigamente, 
 ihkêanre aqueles [cantos]não prestam, 
 Ihkêanre. aqueles não prestam. 
185. Itajê mã mẽ pa jarkwa mẽ acrer to. São esses os nossos cantos que vocês vão cantar. 
 Hapãr mã cute inquêtti ita mã cuhtoj hõr. Então ele deu o maracá para seu quêtti 
 taxwỳjê hanẽa ihtỳr mẽ to cumã cre. que começou a cantar [com os novos cantos].  
 Pêa mã xwahnã mĩĩ ita hõ hanẽ Então foi o jacaré mesmo, 
 cute cumã pyt jarkwa ton foi ele que ensinou os cantos do fim da tarde  
190. awcapàt pê jarkwa ton. e os cantos da noite. 
 Kãm mã hê mẽ papê “Krahô”  É assim que nós, os “Krahô”, 
 mẽ panquêtjê nõ japry Kohkot Jõ Tom mẽ hujarẽn 

xà. 
contamos sobre nosso antepassado chamado 
Kohkot Jõ Tom. 

 Inquêtti japrỳ mã hahkre kêatre O nome do quêtti dele ninguém sabe, 
 pê wa nẽ tahna ijõ cukjêr nare.  eu não perguntei. 
195. Pêan cute to ihhêmpej catê mã hahkrepej O nome daquele que ensinou é conhecido 
 haprỳ jahkrepej  o nome dele eu sei [Kohkot Jõ Tom]. 
 Cu amjĩ kôt increr itajê to amẽ cre nare Nós não inventamos os cantos que cantamos,  
 pryre cukwa kãm mã increr itajê nẽ hanẽan. [nós aprendemos] esses cantos com os bichos. 
 Ita mã hõ cute hajỹr.  Foi assim mesmo.  
200. Kãm mã pryre cukwa kãm nã increr itajê.  [Aprendemos] esses cantos com os bichos. 
 Nẽ itar mẽ pa mõr tũm jarkwa kãm nare. Mas já não são os cantos de nossos antigos [que 

cantamos] aqui. 
 Ramã ihtỳj ajpên mẽ pahkwỳ Krẽjê pĩn jamãn 

cuhtoj to. 
O maracá traz [os cantos] de nossos parentes66 
Krẽjê . 

 Ra hamũ.  [Esses cantos] já são de longe. 
 Ra increr pihho itajê to mẽ cre to ipa Agora já são esses cantos misturados que 

estamos sempre cantando, 
205. Krẽjê pĩn mã taxwỳjê. esses [cantos] que vêm dos Krẽjê. 
 Tamã mẽ taxwỳjê japackre Os Krẽjê , eles se lembram 
 nẽ mẽ harkwa pej pitti. e o canto deles é bonito. 
 Mẽ increr pej  Eles cantam bem, 
 Wỳhtỳ kãm mẽ hõ mẽ increr ita pej  na casa de Wỳhtỳ eles cantam bem, 
210. nẽ cuhtoj to mẽ increr pej. e com o maracá cantam bem. 
 Mĩĩ te ihhêmpej kãm  O jacaré ensinou, 
 mẽ panquêtjê nõ Kohkot Jõ Tom ita mã to ihhêmpej 

kãm mã. 
um de nossos antepassados, Kohkot Jõ Tom, 
ensinou. 

 Pêa mã ihtỳj mẽ to ipihho to ipa kãm mã Então os cantos foram sendo misturados  

                                                        
66 Nossos parentes é tradução da expressão mẽ pah-kwỳ (PL 1EXCL-pouco.parte), literalmente “os da minha parte”. 
Trata-se de uma forma de autodenominação que, como é comum entre os povos ameríndios, diferencia e opõe em 
diferentes escalas e contextos um coletivo de referência a um coletivo que assume a posição de alteridade e que é 
denominado mẽ cakrit (“inimigos”). Assim, mẽ pahkwỳ pode designar tanto “os de minha metade cerimonial” (em 
oposição aos membros de outra metade cerimonial), quanto aqueles com quem reconheço laços de parentesco, 
“meus parentes” (em oposição àqueles com quem não reconheço tais laços) ou, ainda, os moradores de uma aldeia 
(em oposição aos moradores de uma outra aldeia). O nível mais amplo de oposição se dá entre diferentes coletivos 
timbira, em que a expressão poderia ser traduzida por “meu povo”. Para além desta oposição, a alteridade deixa 
de ser reconhecida como “humana” (mẽhĩ), sendo então qualificada não mais como mẽ cakrit, mas como cupẽ, 
“estranho”, “estrangeiro”. 
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 mẽ to cuhtoj nẽ hõpuro. pelo maracá, que rouba. 
215. Pêa mã apẽ mã ra mẽ ajco ipa xà wỳr De manhã [todos da aldeia] saíram [para caçar]. 
 Pêa mã cator nẽ ma cô mã mõ. Kohkot Jõ Tom saiu com eles, [mas] foi para o 

rio. 
 – Hã japar. – Oi sobrinho. 
 Ra ite amã ijujarẽn par  Eu já ensinei tudo para você, 
 atỳj mẽ ihkôt mõ você pode ir com eles, 
220. atỳj mẽ ihkôt mõ você pode ir com eles. 
 Nẽ ikãmpa ikãmpa. [Mas] me escuta, me escuta. 
 Mẽ ihkôt mõ mũũũũũũ Você vai com eles lá looonge, 
 pom mõ hawên tycre ita kãm  quando vocês estiverem no hawên tycre67, 
 ajco caprã ajco caprã. você procura, você procura [alguma coisa]. 
225. – Ma.  – Está bem. 
 Pêa cute amjĩ xãm mã cute to ihhêmpej par. O jacaré explicou tudo e Kohkot Jõ Tom 

concordou. 
 Cute pry hyr nẽ tẽ  Ele pegou então o caminho [dos caçadores] e foi, 
 mã ra mããcre jakati jakôt e um monte de ovos brancos de ema 
 mã cute hõmpun. ele viu. 
230. Nẽ caxuw crow hô hyr Então ele pegou folhas de palmeira [para fazer 

um cofo], 
 kãm ihcawehti mẽ ihkôt to mõ.  guardou tudo e continuou seguindo. 
 Ma to mõ mẽ hõmpu Todos viram ele indo [e disseram:] 
  – Pyyy ampo Kohkot Jõ Tom te ihcawen to mõ – Olha só, o que Kohkot Jõ Tom está carregando? 
 Cute tahnã cààhati to mõ Ele está indo com um cofo bem grande. 
235. Cute amẽ cumã hõr. A mãe dele distribuiu os ovos [para todos].  
 Nẽ apẽ mã ma hipêr mãm cutor tu No dia seguinte [todo mundo] saiu novamente 
 hipêr mã mẽ ihkôt hapôj to mõ e [Kohkot Jõ Tom] foi com eles, 
 hapuahnã mõ mas saiu [um pouco] depois. 
 Pêan cute cumã ihhêmpej xà nã hatuj xàa wỳr mõ  Ele foi até [outro] lugar que o jacaré tinha 

ensinado  
240. nẽ hàr mã ramã tep ita crinare. e encontrou muitos peixes. 
 Pêa mã cute hõmpun ihkwỳ jipej  Ele viu e matou alguns. 
 Krỳt mẽ cutapti ipikwỳar  Traíra, cutapti68, tudo junto.  
 Pê cute ihkwy jipej Ele matou alguns. 
 Pêa mã cute caxuw cààhà ma mõ nẽ ihcawe to 

cator 
Então fez um cofo para guardar e foi embora, 

245. ma inxi ita jurkwa mã mõ foi para a casa da sua mãe. 
 Hipêr cute amẽ cumã harẽn Ela avisou todo mundo 
 cute amẽ cumã hõr. e ela novamente distribuiu [os peixes]. 
 Mẽ ajpẽn to caràr to apẽ O pessoal cantou até de manhã, 
 pea mã pryre então os bichos, 
250. pa jõmprỳ xwyjê  aqueles que são nossas caças,  
 ramã amcro hyr xà itãn [sabendo] que iam tocar fogo ali, 
 ra cuprõ já se juntaram, 
 ra cuprõ. já se juntaram, 
 pêa mã curia ajpẽn to cute mẽ caràr to apẽ hõtkêt 

nã amẽ cumã.  
e então também movimentaram lá onde 
estavam até de manhã cedo.  

255.  Ahtu pôc… Queimar o capim... 
 irom cràti pôc wỳr rỳ mẽ to mõr [os caçadores] resolveram queimar o mato seco. 
 Inxi ita te apu cumã impej A mãe [de Kohkot Jõ Tõm] começou a se 

enfeitar. 
 cute ihcucràn Ela se pintou com urucum, 
 pêa mã cute apu amjĩ pãpãc mã tẽ mẽ ihkôt cator. passou carvão [no corpo] e saiu com eles. 
260. Ra ihcarĩc tu [Kohkot Jõ Tõm] já estava curado, 
 ra impej tu. já estava bem. 
 Mẽ ihkôt tẽ mã ra mẽ jỹ tia mã Ele foi e encontrou [os caçadores] sentados. 
 – Pê ra hamũ jũm ihtẽm nare? – Alguém já foi na frente? 

                                                        
67 Um tipo de fito-paisagem típica do Cerrado. 
68 Espécie de peixe não identificada. 



67 
 

 

 – Nare, cormã mẽ ihcunẽa mẽ jỹ, – Não, todo mundo ainda está sentado aqui. 
265. – Hã, mẽ imã ajkãmpa. – Está bem, me escutem. 
 Pa wa ha tẽ nẽ amjĩa xà nẽ hapỹ Apenas eu vou, e depois eu volto para cá 
 nẽ ha mẽ amã jũ mã ca ha cormã mẽ ajkôt pra. e vocês podem ir juntos. 
 – Ma. – Está bem. 
 Pêa mã ma tẽ Então ele foi 
270. mã mẽr ra pryre te cuprõn. e os bichos já estavam reunidos. 
 Jãxyti Veado-mateiro, 
 carà veado-catingueiro, 
 crôre caititu, 
 cukryt. anta. 
275. Pryre cati apu irom kãm ipa itajê, Todos os bichos grandes que vivem na mata. 
 Pêa mã ry pàtti increr wỳr ihtẽm Então o tamanduá-bandeira começou a cantar, 
 pàtti o tamandua-bandeira, 
 pàtti catia increr wỳr ihtẽm: o grande tamanduá-bandeira começou a 

cantar: 
   
xvii.  

Rỳ cute ri hapy pjêrê 
Rỳ cute ri hapy pjêrê 

 
Mã pàttà jỳjỳre 

 
Rỳ cute ri hapy pjêrê 
Rỳ cute ri hapy pjêrê  

 
Arrastando o rabo 
Arrastando o rabo 

 
Tamanduá 

 
Arrastando o rabo 
Arrastando o rabo 

 
 Increr wỳr pàt O tamanduá-bandeira cantou, 
280. pàt amjĩ nã increr to tẽ increr wỳr. o tamanduá-baneira cantou sobre si mesmo. 
 Pêan cute caràre kucri cumã hapyti mẽn. Então ele colocou o rabo na frente do veado-

catingueiro, 
 mã caràre te tahnã ipyr rỳ to ihtẽm tẽn hãm o veado-catingueiro segurou e foi levado [para 

cantar], 
 pêa tẽn nẽ cute hõkrepoj xãm:  e depois o tamanduá também levou as cantoras:  
   
xviii.  

Rỳ cute ri hapy pjêrê 
Rỳ cute ri hapy pjêrê 

 
Mã pàttà jỳjỳre 

 
Rỳ cute ri hapy pjêrê 
Rỳ cute ri hapy pjêrê  

 

 
Arrastando o rabo 
Arrastando o rabo 

 
Tamanduá 

 
Arrastando o rabo 
Arrastando o rabo 

xix.  
Tucore nã kàà hà mã jỹ hỹ 
Tucore nã kàà hà mã jỹ hỹ 

 
Ropore rê hẽnẽ japa 
Ropore rê hẽnẽ japa 

 
Tucore nã kàà hà mã jỹ hỹ 
Tucore nã kàà hà mã jỹ hỹ  

 
Sentada em cima da itaipoca 
Sentada em cima da itaipoca 

 
Onça debaixo da serra 
Onça debaixo da serra 

 
Sentada em cima da itaipoca 
Sentada em cima da itaipoca 

  
 Taxwỳjê mã amjĩ kĩn Eles se alegraram, 
285. taxwỳjê mã amjĩ kĩn. eles se alegraram, 
 mã ihtỳj ajpẽn mã ihkrãm kàj. e em torno [de Kohkot Jõ Tom] deram voltas. 
 Cute cumã amjĩarẽn par pryre te amjĩ mã catêjê 

jarẽn par 
Os bichos lhe disseram então quem cada um 
deles iria atacar. 

 Pêa mã rop jarkwa cator: A onça disse: 
 – Hã japar ikãmpa! – Sobrinho, me escuta! 
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290. Pom mũũ xa ita mẽ ihpêj itajê quê mẽ into taj  Aqueles que estão lá longe têm que abrir o olho, 
 nẽ mẽ into tyj  eles têm que abrir o olho, 
 nẽ wa ha iju caprĩ kãm itẽm nare eu não vou passar devagar não, 
 wa ha ijũ caprĩ kãm itẽm nare. eu não vou passar devagar não. 
 Nẽ pom mũũũ mẽ ihpêj itajê Aqueles que estão esperando lá longe 
295. itajê quê amẽ amjĩ mã hõ cuuhê to impej têm que estar com seus arcos preparados, 
 quê amẽ amjĩ mã hõ cuuhê to impej. têm que estar com seus arcos preparados. 
 Pêan hipêr tẽn cator amẽ cumã awjarẽ: Kohkot Jõ Tom foi então avisar aos caçadores: 
 – Hã, ca ajco amjĩ kãm ajkãmpa! – Você, me escuta! 
 ca amjĩ kãm ajkãmpa! Você, me escuta! 
300. Pêan mẽ ca amjĩ mã mẽ gõ cuuhê capi nẽ mẽ to 

impej 
Vocês têm que testar seus arcos e deixá-lo 
preparados. 

 To capi nẽ mẽ to impej Testem e deixem eles preparados. 
 Axy to xy nẽ hixêr to tẽ nẽ to xy  Um deles experimentou o arco 
 nẽ ihkwĩn. e quebrou. 
 Mã ita te hajỹar nẽ ita pyr nẽ hixêr to tẽ  Outro também experimentou  
305. nẽ to xy nẽ ihkwĩn.  e quebrou. 
 – Nẽ ca mẽ ca – Vocês dois, 
 mẽ cacaa nẽ amẽ ihkôt mẽ aprar nõ kãm mã. vocês têm que deixar e desistir de ir. 
 Ca mẽ ijikjê mẽ nẽ kãm mẽ anõ amjĩ mã akryc.  Vocês ficam aqui, se não alguns de vocês vão 

ficar zangados69. 
 Hirã pê cute mẽ cumã hujarẽn Ele falou isso de modo bem aberto para todos. 
310. Ihkràm hõpin O hõpin onça70, 
 “cumpadre” hõmprỳ tàm o “compadre” que come caça crua, 
 rop te amẽ curê cãmtên to hajỹr. a onça não gostava mesmo deles. 
 Pêa rỳ cute mẽ to hãm mã hamũ amẽ ihkũm mã mẽ 

incjêj. 
Então eles ficaram lá e [quando começou a pegar 
fogo os outros caçadores] entraram na fumaça.  

 Juri “or” te hajỹr pêa mã ramã ihkwỳ nã kruw pec 
mã. 

Uma “hora” um dos bichos passou com uma 
flecha enfiada [no corpo]. 

315. to cumã ihpôj mã curia apu tahnã amjĩ crà nẽ awrẽc Kohkot Jõ Tom tirou a flecha, secou [a ferida] 
 nẽ pra. e [o bicho] saiu correndo. 
 Cute pryre cunẽa to hajỹr par Ele fez isso com todos os bichos71. 
 Pêa mã hamã tẽ Kohkot Jõ Tom foi para lá [para junto dos 

bichos], 
 nẽ aricri amẽ tahnã hupkjêr nare. ficou quieto e não voltou mais. 
320. Ita mã Kohkot Jõ Tom ita jarẽn xà te. Essa é a história de Kohkot Jõ Tom. 
 Hõ cute hajỹr Aconteceu assim, 
 hõ cute hajỹr.  aconteceu assim. 
 Ahpãn mẽ hujarẽn Cada um conta de um jeito, 
 ahpãn amẽ hupar xà. cada um ouviu de um jeito. 
325. Krĩ xàti hamũ pahkwỳj  Nossos parentes de aldeias diferentes de longe, 
 krĩ xàre itajê amẽ ampo itajê jarẽ  aqueles das aldeias diferentes contam tudo isso. 
 Ahpãn me hũjarẽn Cada um conta de um jeito, 
 ahpãn mẽ mõr tũm hêmpej xà,  cada um tem seus ensinamentos antigos, 
 ahpãn mẽ ihhêmpej xà mẽ hujarẽn xà.  cada um tem seus ensinamentos e suas 

conversas. 
330. Ita mĩĩ cwỳrjapê mã cuhtoj jarkwa ita te hõ hajỹr.  É por causa do jacaré mesmo que existem os 

cantos de maracá. 
 Mĩĩti mã pê increr ita to cator nẽ to ajpẽn Foi o jacaré que saiu e mostrou os cantos  
 nẽ mẽ panquêtjê nõ Kohkot Jõ Tom ita mã harẽ.  e um de nossos antepassados, Kohkot Jõ Tom, 

ensinou. 
 Kãm mã mãã pê inquêtti apu cumã incryc  O quêtti dele ficou zangado  

                                                        
69 Vão ficar zangados porque serão atacados pela onça ou por algum dos outros animais. 
70 Tejapôc se refere aqui à onça como hõpin, termo pelo qual pessoas ligadas por laços de amizade formal se 
designam reciprocamente, porque no conjunto onomástico com o qual seus próprios nomes estabelecem este tipo 
de relação há um nome composto pela palavra “onça” (roptyc: “onça preta”), e não se deve jamais pronunciar o 
nome próprio de um amigo formal. “Compadre”, por sua vez, é a tradução que os Krahô costumam dar dessa 
noção em português. 
71 Ele fez isso com todos os bichos, isto é, ele curou todos os bichos. 
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 pê hapỹ mã cumã ihcacaa. e deixou [o maracá]. 
335. Pêa ita te mã hõ hajỹr. Foi assim que aconteceu. 
 Ita mã imã impar xà  Isso eu ouvi,  
 nẽ ita mã pê ajco ijõ wej imã harẽ. isso meu avô me contava. 
 Pêan wa mẽ amã harẽ ita Então eu [também] conto para vocês, 
 pom increr cahàc to amẽ cre itajê sobre esses cantos comuns72 que cantam 
340. ita mã taxwỳjê mẽ iquêtjê nõ pĩn mã increr cahàc 

itajê  
esses cantos comuns que nossos antepassados 
trouxeram de lá, 

 mẽ tamã mẽ taxwỳjê mẽ to cre.  são esses cantos que cantamos [hoje]. 
 Kamã krĩ xàre mẽ cumã acjêj kãm Eles [os cantores] entram em aldeias diferentes, 
 mẽ tahnã mẽ awpa nẽ cute mõ ton xà nã amẽ to. ouvem [os cantos] e fazem como eles. 
 Ahpãn imã ampo itajê hêmpej xà  Eu conheço o pensamento de cada um,  
345. ijarẽn ipar xà. me contaram, eu ouvi. 
 Mĩĩ cwỳrjapê itar mẽ pa mõr tũm mã pê ita to mẽ 

ihkat.  
Foi por causa do jacaré que os antigos 
cantaram no início. 

 Mã hamũ mẽ pahkwỳ kãm  [Mas] lá nos nossos parentes de longe,  
 mẽ iquêtjê nõ to cute mẽ amjĩ mã Krẽjê kãm nos Krẽjê, nossos antepassados foram 
 itajê ma apu increr cahàc itajê to cre  e cantaram esses cantos comuns. 
350. Kãm mã mẽ to hõpuro  Eles roubaram [os cantos] 
 nẽ mẽ ihkwỳ to cre.  e cantaram alguns.  
 Wa kãm amẽ tahna kãmpa. Eu apenas escuto. 
 Wa hanêa nẽ jũm nã xwỳj nare  Eu não falo dos outros não, 
 ihhêmpej xà nã xwỳj nare sobre o conhecimento dos outros eu não falo, 
355. kãm tahna kãmpa. apenas escuto. 
 Ihpĩn mã increr cahàc itajê . De lá vêm esses cantos comuns. 
 Pêan increr capẽn itajê mã itar mẽ pa jarkwa kãm Os cantos corretos são os da nossa língua,  
 mẽ pa hêmpej xà kãm mã itar...  os do nosso conhecimento... 
 mĩĩ cwỳrjapê mã  é por causa do jacaré 
360. increr ita to amẽ cre.  que cantamos esses cantos. 
 Wa hõtpê to amjĩ packre. Eu sempre me lembro 
 Mẽ ihkwỳ to amjĩ packre De alguns [cantos] eu sempre me lembro, 
 mẽ ihkwỳ to amjĩ packre nare de outros eu não me lembro, 
 kôt wa kãm amẽ tahnã kãmpa  por isso eu apenas escuto,  
365. ampo itajê cunẽa. todos esses cantos. 
 Ita tẽ mã hajỹr. É assim mesmo. 
 Ampo jarẽn par xà itajê wa harẽ  Eu conto todas as histórias que ouvi, 
 ita kôt wa kãm ite ampo itajê jarẽn. então foram essas que eu contei. 
 Hamrẽ Acabou73. 
   

* 

Não é meu objetivo realizar aqui uma análise exaustiva dessa rica e complexa 

narrativa mítica, mas apenas dar início à discussão de algumas questões e noções que podem 

ser nela encontradas e que continuarão a ser desenvolvidas no capítulo seguinte. Assim, vemos 

que a narrativa mítica de origem dos “belos”, “bons” e “corretos” cantos (increr pej) de maracá 

põe em cena um jovem acometido de uma estranha doença que o faz querer comer apenas terra 

e o deixa sem vontade de sair de casa e de participar das atividades cotidianas e rituais da aldeia. 

É digno de nota que essa situação seja tratada com significativa indiferença pelos parentes de 

seu núcleo doméstico, que não se importam com o estado do menino: “Deixa ele se virar. Eu 

                                                        
72 O morfema cahàc e sua tradução por “comum” serão discutidos mais adiante. 
73 Acabou (hamrẽ) a narrativa. Essa é uma fórmula de fechamento comumente empregada ao final de diversas 
formas discursivas (narrativas míticas e pessoais, discursos públicos, etc). 
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não falo nada para ele. Eu deixo e apenas observo. Se ele morrer, não tem problema, se ele 

morrer, eu já avisei” (T. 126-13074), diz, por exemplo, seu pai. Em contraposição a essa 

indiferença, é o quêtti de Kohkot Jõ Tom quem se exaspera diante de seu comportamento 

alimentar e do agravamento de seu estado de saúde, que se debilita a cada dia. Diversas vezes 

ele vai a sua casa para lhe dar conselhos e para pedir a seus pais que não o deixem mais comer 

terra, sem jamais obter sucesso, contudo.  

Um dia, Kohkot Jõ Tom sai então de sua casa para defecar no mato e se encontra 

com um jacaré que, à espreita na beira do rio, via e ouvia com atenção tudo o que estava 

acontecendo na aldeia. Ciente do estado de saúde do menino, o jacaré lhe diz que ele foi vítima 

de um “feitiço” (ampo jaxà) e extrai de seu corpo uma lagarta preta (wetkà tyc) que, segundo 

ele, havia chupado e bebido todo seu sangue. Ele pede então a Kohkot Jõ Tom que venha 

encontrá-lo novamente no dia seguinte para que ele dê sequência ao tratamento. O menino 

segue as orientações do jacaré e retorna e, dessa vez, o jacaré o leva para as profundezas do rio, 

para que ele conheça sua esposa. O menino passa algum tempo ali entre seus novos comensais, 

enquanto o jacaré continua a curá-lo. Quando ele se levanta para voltar à aldeia, o jacaré lhe 

pede então que ele não se esqueça deles e que volte novamente para vê-los. Antes que o menino 

vá embora, o jacaré lhe recomenda também que ele continue a comer terra, mas não aquela da 

qual ele vinha se servindo até então, e sim o barro que pode ser encontrado ali nas profundezas 

de sua morada aquática. Kohkot Jõ Tom retira então muita terra do fundo do rio e volta para 

casa com um cofo cheio, enquanto sua mãe, seu pai e sua avó seguem complacentes, e seu tio, 

indignado com seu comportamento. No dia seguinte, Kohkot Jõ Tom, lembrando-se do que o 

jacaré lhe havia dito, faz nova visita a ele, que dessa vez lhe diz: “Me escuta, sobrinho. Os 

cantos que teus antepassados cantam não prestam. Eles não prestam (...) me dão vergonha 

(pahàm)” (T. 142-149). O jacaré lhe ensina então novos cantos e lhe diz que a partir daquele 

momento ele e seu povo devem deixar os cantos dos antepassados e passar a cantar apenas estes 

cantos (T. 153-157). 

A estrutura narrativa que o mito apresenta até aqui é muito recorrente na mitologia 

ameríndia de modo geral e, como indiquei anteriormente, é por meio dela que os xamãs krahô 

costumam elaborar e comunicar o modo como eles adquirem seus conhecimentos: por alguma 

razão (adoecimento, saída para caçar, abandono pelo grupo, etc), um indivíduo se encontra 

sozinho e, durante esse período de liminaridade marcado pela ausência de intersubjetividade 

humana, ele entra em contato e interage com uma alteridade não-humana, que lhe transmite 

                                                        
74 Para remeter o leitor a trechos específicos das narrativa de Tejapôc, utilizo a abreviação T., seguida do número 
das linhas da passagem à qual me refiro. 
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alguma nova técnica, conhecimento ou prática social. Na narrativa de Kohkot Jõ Tom são 

muitos os indícios desse estado de liminaridade social, o primeiro deles sendo a própria recusa 

do menino em se alimentar corretamente.  

Como se sabe, a partilha de alimentos reconhecidos como “bons” e “corretos” 

(ampo pej krer) constitui um elemento central no “processo de fabricação do parentesco 

[ameríndio], que é assim concomitantemente um processo de fabricação de pessoas humanas” 

(Coelho de Souza, 2004: 26). Entre os Krahô, os alimentos cotidianos tradicionalmente 

reconhecidos como comida verdadeiramente humana são, notadamente, certas variedades de 

milho (põhypej), da batata-doce (jàt), de arroz (arehy) e de inhame (crero), além de plantas não 

cultivadas como os frutos das palmeiras buriti (crow) e macaúba (rõnhàc), alimentos aos quais 

a dieta deve idealmente se restringir quando se entra em resguardo por conta, por exemplo, do 

nascimento de um filho e do adoecimento ou falecimento de algum parente próximo (Morim 

de Lima, 2016). A origem desses alimentos é descrita em uma célebre narrativa mítica pan-

timbira na qual Catxekwỳj, uma estrela-mulher, desce do céu no pátio da aldeia e ensina os 

mẽhĩ a cultivá-los, substituindo a alimentação à base de madeira podre dos antepassados por 

uma alimentação verdadeiramente humana. Segundo essa narrativa, foi também Catxekwỳj 

quem ensinou a preparar o alimento ritual por excelência: o “paparuto” (kwỳrcupu), massa de 

mandioca (idealmente de milho) recoberta com pedaços de carne que é assada em um forno de 

barro e pedra (kij) depois de ser envolta em grandes folhas de bananeira. Assim, a indiferença 

do pai e dos demais parentes do núcleo doméstico de Kohkot Jõ Tom em relação ao seu 

consumo de terra indica que essas relações de parentesco consanguíneas se encontram 

enfraquecidas ou inoperantes, falhando na produção do corpo de Kohkot Jõ Tom e de sua 

condição propriamente humana (mẽhĩ).  

Não à toa, é o quêtti do menino quem realmente se preocupa com sua situação e 

com a possibilidade de que ele venha a falecer em decorrência de sua alimentação inapropriada. 

Como já foi indicado, quêtti é o termo pelo qual são designadas as posições genealógicas (MB, 

FF, MF) nas quais é recrutado o nominador de uma criança de sexo masculino, e o fato do quêtti 

de Kohkot Jõ Tom se referir a ele como japar (ZS) indica, mais precisamente, que ele é seu tio 

materno (MB), figura preferencialmente escolhida para nomear um recém-nascido. A relação 

entre quêtti x japar também é recorrentemente mobilizada pelo pensamento krahô sempre que 

se trata de narrar o processo de aquisição de um novo conhecimento por meio da conexão entre 

uma entidade não-humana (que assume na narrativa a posição de um quêtti) e um protagonista 

humano (que nela assume a posição de japar), como ocorre na narrativa de Xàj sobre seu 

aprendizado xamânico, em que o chefe dos gafanhotos aciona essa relação para iniciar a 



72 
 

 

interação com ele, e em diversas narrativas míticas, como na presente narrativa e no célebre 

mito krahô sobre a origem do fogo, em que é também essa a relação que conecta a onça e o 

menino por ela adotado. Desse modo, a relação entre quêtti x japar é responsável por vincular 

a pessoa krahô tanto à vida ritual quanto às alteridades não-humanas, conectando o exterior e o 

interior do socius krahô. Que o menino também não dê ouvidos a seu quêtti e ignore 

sistematicamente os conselhos e alertas feitos por ele é, portanto, mais um sinal da situação 

liminar em que ele se encontra e da situação inoperante de suas relações de parentesco, agora 

no que diz respeito ao âmbito cerimonial. 

Vale notar também que a figura do menino comedor de barro recebeu especial 

atenção de Gow (1989). Em parte de sua etnografia sobre os Piro, ele desenvolveu uma reflexão 

sobre o significado dessa forma aberrante de alimentação que possui muitas semelhanças com 

o que se verifica aqui. Segundo ele, entre os Piro 

 
as crianças que comem terra são chamadas de viciosos (…). Do ponto de vista dos 
adultos, é uma forma de suicídio. Uma mulher gritou alto com um menino que se 
acreditava que comia terra: 'Por que você faz isso? Você quer morrer? Você quer ir 
para o cemitério e chorar sozinho a noite toda'? (…). Da perspectiva dos adultos, a 
fome da criança por comida de verdade é legítima. A satisfação dessa fome suscita 
amor na criança e assim gera respeito, que é o parentesco. Esse verdadeiro alimento é 
produzido na relação de demanda entre homens e mulheres adultos, relacionados 
como parceiros sexuais. Fornecido à criança, ele torna o corpo da criança forte e cheio 
de sangue. É esse sangue que eventualmente permitirá à criança ter uma relação 
sexual, trabalhar arduamente e criar mais parentes. Dos viciosos, diz-se que não têm 
sangue. O sangue, como emblema dos laços de parentesco e como fonte de força física 
e de poderes sexuais, define o corpo do adulto saudável e ativamente produtivo. No 
seu consumo solitário de um não-alimento, a criança perversa destrói aquilo que 
dentro de si tem o potencial de transformá-la em um adulto saudável e com relação 
com outros. Assim, do ponto de vista do adulto, alimentar-se de terra é uma espécie 
de ataque da criança ao futuro da economia de subsistência (...). A terra, a suprema 
antítese dos alimentos reais, é produzida e consumida numa caricatura perversa da 
economia de subsistência75 (Gow, 1989: 579). 

 

                                                        
75 Tradução minha do original em inglês: “children who eat earth are called viciosos (…). From an adult 
perspective, it is a form of suicide. One woman shouted loudly at a boy believed to eat earth ‘Why do you do this? 
Do you want to die? Do you want to go to the cemetery and cry on your own all night long?’ (…). From an adult 
perspective, the child’s hunger for real food is legitimate. The satisfaction of this hunger evokes love in the child 
and thereby generates the respect which is kinship. This real food is produced in relations of demand between 
adult men and women related as sexual partners. Given to the child, it makes the child’s body strong and full of 
blood. It is this blood which will eventually allow the child to have sexual relationship, work hard and create more 
kinspeopple. Of viciosos, it is said no tienen sangre. Blood, as the emblem of kin ties and as the source of physicial 
strenght and sexual powers, defines the body of the healthy, actively productive adult. In its lonely consumption 
of a non-food, the perverse child destroys that within itself which has the potential to turn it into a healthy adult 
with relationship with others. Thus from an adult perspective, the eating of earth is a sort of attack by the child on 
the future of the subsistence economy (…). Earth, the supreme antithesis of real food, is produced and consumed 
in a perverse caricature of the subsistence economy” (Gow, 1989: 579). 
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Assim, a interrupção do processo de assemelhamento corporal e de construção do 

parentesco humano por sua preferência pela “suprema antítese dos alimentos reais” leva o 

exangue Kohkot Jõ Tom a iniciar um processo de aparentamento com o jacaré, a quem ele 

também chama de quêtti e por quem também é chamado de japar. Ao contrário do que ocorre 

em relação a seu quêtti humano, Kohkot Jõ Tom passa então a ouvir atentamente os conselhos 

que lhe são dados por seu quêtti animal, que lhe diz para continuar comendo terra (mas aquela 

que pode ser encontrada no fundo das águas), e que assim ele voltará a ficar saudável (T. 99-

104). Vale notar que esse ensinamento é distinto do que foi realizado por Catxekwỳj, pois 

enquanto os alimentos que ela apresenta são adotados por toda a coletividade humana – 

havendo, portanto, um reconhecimento coletivo da sua qualidade e da melhora das condições 

de vida que eles proporcionam –, a terra é um bom alimento somente da perspectiva do jacaré 

e da perspectiva que Kohkot Jõ Tom passa a adotar. 

Essa primeira substituição operada por meio do parentesco extra-humano se 

desdobra, em seguida, em uma segunda, agora dos cantos “imprestáveis” (ihkêanre) dos 

antepassados, que deixavam o jacaré com vergonha, por novos cantos, que são por ele 

ensinados. Depois de escutá-los e aprendê-los, Kohkot Jõ Tom vai então ao pátio da aldeia, 

pega o maracá da mão de seu quêtti humano e começa a mostrar alguns dos novos cantos que 

aprendeu com seu quêtti animal. Em consequência desse gesto brusco e transgressor, que 

contraria a etiqueta das relações dos cantores entre si, seu quêtti humano se enfurece, 

ameaçando ir embora do pátio. Kohkot Jõ Tom busca acalmá-lo, dizendo-lhe: “Quêtti, eu não 

quero tomar [o maracá] para mim não. Eu não quero tomar para mim, eu só estou contando 

para vocês (...). Agora vocês vão deixar aqueles cantos de antigamente, aqueles [cantos] não 

prestam (...). São esses os nossos cantos (mẽ pa jarkwa) que vocês vão cantar” (T. 173-185). 

Kohkot Jõ Tom devolve então o maracá a seu quêtti humano, que passa a cantar os novos cantos 

ensinados pelo jacaré. Na sequência, sentindo-se melhor em razão dos procedimentos 

xamânicos realizados pelo jacaré, Kohkot Jõ Tom decide acompanhar os demais moradores de 

sua aldeia em uma grande caçada coletiva (T. 215, 216). Antes, contudo, ele vai mais uma vez 

visitar o jacaré que, dessa vez, lhe dá orientações sobre onde encontrar alimentos sem grande 

esforço. Ele rapidamente localiza muitos ovos de ema e, em seguida, um poço com muitos 

peixes, que ele leva para o acampamento onde estão reunidos os caçadores para que sua mãe 

os distribua. Lá, estes passam a noite cantando, enquanto antas, caititus, tamanduás, veados-

mateiro e catingueiro fazem o mesmo, reunindo-se e cantando em torno de Kohkot Jõ Tom – 

que passa a noite com as caças, e não com os caçadores, seus parentes humanos. Os animais 

dizem a Kohkot Jõm Tom qual dos caçadores cada um deles irá atacar e pedem que ele os alerte 
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sobre isso, para que fiquem atentos. Quando a caçada enfim se inicia e os animais começam a 

aparecer feridos, Kohkot Jõ Tom se dedica então a curá-los, retirando as flechas dos caçadores 

de seus corpos e ajudando-os a escapar dos caçadores humanos. A narrativa se encerra, assim, 

dando grande ênfase ao fato de que Kohkot Jõ tom não só se reintegrou plenamente à vida 

social, tornando-se provedor de alimentos e de novos cantos, como passou a ocupar de modo 

permanente a posição de mediador entre o exterior e o interior do socius krahô. 

O ponto principal que nos interessa reter neste momento, contudo, é o fato de que 

a narrativa de Kohkot Jõ Tom não trata apenas da transmissão inter-específica de 

conhecimentos entre uma alteridade animal e a humanidade, mas também da transmissão intra-

específica desses conhecimentos no interior do coletivo humano. Nessa segunda etapa, a 

circulação dos cantos entre os cantores humanos é apresentada como marcada por certos 

conflitos, os quais decorrem não só do fato de Kohkot Jõ Tom ignorar os conselhos e 

ensinamentos de seu quêtti humano, mas também do fato dele desvalorizar os “cantos dos 

antepassados” (mẽ aquêtjê increr, T. 151) executados por este, repercutindo no interior do 

socius mẽhĩ a percepção que o jacaré tem sobre eles e invertendo a direção na qual, em 

condições “normais”, ocorre o processo de transmissão de conhecimentos entre humanos: esse 

passa a ocorrer não mais dos mais velhos aos mais novos, e dos nominadores a seus nominados, 

mas em sentido contrário – dos mais novos aos mais velhos, de nominados a nominadores ou, 

em certa medida, do presente ao passado (uma inovação que vira uma convenção). 

Quanto a isso, é importante observar que logo após narrar esse episódio sobre a 

disputa entre Kohkot Jõ Tom e seu quêtti humano no pátio da aldeia, Tejapôc suspende 

momentaneamente a narração dos acontecimentos míticos para realizar uma espécie de 

digressão pessoal76, ao longo da qual ele passa a refletir sobre o lugar desse conflito inter-

geracional nos dias de hoje, bem como sobre a atualidade dessa dinâmica de aquisição de novos 

conhecimentos (T. 188-214). Vale dizer que a história de Kohkot Jõ Tom parece ser 

especialmente propícia para gerar esse tipo de atualização reflexiva da matéria mítica, na 

medida em que, como vimos, ela trata de um processo de transmissão de conhecimentos que se 

efetua não apenas por meio de uma alteridade e autoridade não-humanas, mas também contra 

uma alteridade e autoridade humanas, comportando em si mesma, portanto, uma reflexão sobre 

                                                        
76 O caráter pessoal dessas considerações foi ressaltado por um interlocutor krahô durante o trabalho de transcrição: 
ao ouvir esta parte da narrativa, ele disse que ela deveria ser deixada de fora, já que nela Tejapôc se desvia da 
história de Kohkot Jõ Tom propriamente dita, o que, segundo ele, não era correto de se fazer. 
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o problema da contínua transformação a que estão sujeitos os conhecimentos dos 

antepassados77.  

Tejapôc diz, então, que se os belos cantos de maracá foram ensinados pelo jacaré a 

Kohkot Jõ Tom, hoje em dia já não são estes os cantos executados pelos cantores krahô, pois, 

segundo ele, “o maracá traz [os cantos] de nossos parentes Krẽjê, [esses cantos] já são de longe. 

Agora já são esses cantos misturados (increr pihhô) que estamos sempre cantando (...). O jacaré 

ensinou, um de nossos antepassados, Kohkot Jõ Tom (mẽ panquêtjê nõ Kohkot Jõ Tom), 

ensinou, mas então os cantos foram sendo misturados pelo maracá, que roubou” (T. 202-214). 

Assim, ao se defrontar com o caráter inovador da ação de Kohkot Jõ Tom, Tejapôc passa 

imediatamente a refletir sobre o fato de que o socius krahô se manteve aberto à transformação 

após o momento da transmissão original de novos conhecimentos, e que se os cantos aprendidos 

pelo protagonista mítico em um passado distante foram convencionalizados – tornando-se, eles 

próprios, os (novos) “cantos dos antepassados”, os “nossos cantos”, os “cantos krahô” –, outros 

cantos continuaram a vir de fora e a suplantá-los desde então, à diferença que a fonte de 

inovação passou a ser não mais uma alteridade ontológica (animal), mas uma alteridade 

sociológica (humana), constituída por outros coletivos timbira (mẽhĩ). 

É digno de nota, contudo, que a referência de Tejapôc a essa alteridade sociológica 

não é feita de modo genérico, mas por meio de um termo específico, krĩ xàre (“aldeia 

diferente”78), que juntamente com o termo krĩ nõ (“outra aldeia”), compõe uma dualidade 

contrastiva utilizada pelos Krahô para caracterizar o tipo de relação que, em um dado momento, 

um coletivo de referência (krĩ ita, “esta aldeia”) estabelece com os demais coletivos timbira. Se 

essa relação é de hostilidade e de conflito guerreiro, emprega-se a primeira dessas categorias, e 

                                                        
77 Em 1965, Melatti registrou, apenas em português, uma narrativa mítica que ele diz lhe ter sido contada para 
explicar a origem dos cantos de maracá. Essa narrativa é consideravelmente diferente da narrativa que apresento 
aqui, ao mesmo tempo em que sua estrutura geral e alguns de seus temas narrativos são bastante similares. Nela, 
um menino doente, que não se chama Kohkot Jõ Tom, pede que sua mãe lhe deixe fazer uma viagem em direção 
a uma serra, para tentar se curar. No caminho, ele atravessa uma lagoa, mas ao invés de encontrar o jacaré, ele se 
depara com diversas aves, que cantam para ele. Ele é curado e retorna para a aldeia, onde pede que todos se reúnam 
no pátio. Então ele canta todas as cantigas que tinha aprendido com as aves e, ao contrário de enfrentar a fúria de 
seu quêttti, ou dos cantores mais velhos da aldeia, por promover essa inovação, ele é ouvido com grande atenção 
e entusiasmo pelos mais novos, que pedem para que ele cante mais e para cada um deles. Um desses jovens lhe 
diz: “Eu vou saber essa cantiga porque essa cantiga mais velha eu não estou achando boa, mas essa outra é boa, 
anima todos os novos. Você pode cantar sua cantiga, que você foi saber, que eu não estou empatando não”. E um 
outro: “Como você já contou tudo, eu não quero deixar de cantar, eu quero cantar a noite toda, porque não é para 
parar, não é para pôr as cantigas para trás não, senão eu esqueço. É para cantar até quando eu ficar velho, 
porque a cantiga antiga eu não achava boa como essa que você está me ensinando” (Melatti, 2010: 32). Como se 
verá no próximo capítulo, essas frases dos jovens cantores ecoam muitas das afirmações feitas pelas cantoras e 
pelos cantores em suas narrativas pessoais. 
78 Como notou Coelho de Souza (2002: 203), Crocker traduz em inglês as noções de krĩ xàre e de krĩ nõ, também 
utilizadas pelos Canela, como “village-hurtful-dim” e “village another”, enquanto ela as traduz em português como 
“aldeia inimiga” e “outra aldeia”. 
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se, ao contrário, ela é pacífica e de frequentação mútua por meio das redes de parentesco e da 

comensalidade ritual, emprega-se a segunda delas. Trata-se, assim, de uma forma de 

classificação etnopolítica usada por povos que se reconhecem mutuamente como “humanos” 

(mẽhĩ) para expressar o grau de distância social que seus vários coletivos estabelecem entre si 

em certo momento de sua história. Nesse sentido, essa forma de classificação é análoga àquela 

que foi identificada por Azanha (1984) ao estudar as alter-denominações timbira que 

apresentam os sufixos catêjê e camekra, as quais, segundo ele, também são empregadas para 

diferenciar os coletivos com o qual se mantém uma relação baseada na troca e na aliança (-

catêjê/krĩ nõ) daqueles com os quais se estabelece uma relação belicosa (camekra/krĩ xàre). 

Como é comum entre os povos ameríndios, o uso dessas formas de denominação é sempre 

contrastivo e contextual, modificando-se ao longo do tempo de acordo com a dinâmica de 

disputa em torno da “razão da Forma Timbira” (1984:16) assinalada por Azanha.  

Desse modo, é por pressupor essas diferenças internas à condição humana comum 

aos coletivos timbira – e, mais do que isso, por mobilizá-las ativamente em sua reflexão sobre 

a circulação de cantos entre eles – que Tejapôc pode caracterizar o processo supra-local de 

transmissão de cantos como um “roubo” (to hõpuro), caracterização sobre a qual também 

devemos nos deter com mais atenção – e que, como já foi dito, constitui uma modalidade de 

agência atribuída pelos Krahô não só aos cantores, mas ao próprio maracá, que puxa cantos de 

outros gêneros verbomusicais para o pátio e os converte a seus próprios padrões rítmicos e 

melódicos. Como diversos etnógrafos dos povos Jê já observaram ao menos desde Seeger 

(1981), aquilo que fenomenologicamente aparece à percepção ocidental como “roubo” ou 

“saque” de bens materiais e imateriais constitui o modo jê por excelência de realizar a 

apropriação da alteridade por meio de suas práticas guerreiras. Gordon (2006), por exemplo, 

notou que enquanto nos complexos guerreiros-canibais formados pelos povos Yanomami, 

Tupi-Guarani, Pano, entre outros, a morte de um inimigo é, em si mesma, um ato extremamente 

produtivo, nos ataques guerreiros movidos pelos Xikrin-Mẽbêngôkre: 

 
não se trata efetivamente de comer o inimigo, ou de arrancar-lhe a cabeça, ou de 
domesticar-lhe a alma. Trata-se menos de capturar o corpo (ou partes do corpo) e o 
espírito do inimigo do que sua cultura (imaterial e material), ou sua riqueza, sua 
beleza, enfim, suas propriedades não imediatamente incorpóreas, mas relacionadas 
ao corpo: nomes, cantos, adornos, matérias-primas, formas, coisas. A predação 
Mebêngokre destina-se a absorver a diferença do estrangeiro objetivada em sua 
cultura material, seu conhecimento, seus saberes, sua expressividade técnica e 
estética. Mas porque talvez seja esse o corpo e o espírito, ou a parte do corpo e do 
espírito, do inimigo que interessa e convém aos Mebêngokre: aquilo que há de 
potencial criativo e regenerativo. Do espírito propriamente dito do inimigo – o karõ –
, deste não se pode absorver nada, como de resto de nenhum karõ. Não há o que se 
roubar dos mẽcarõ. (Gordon, 2006: 97). 
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Esta formulação de Gordon fornece elementos importantes para compreendermos 

o sentido da noção de “roubo” utilizada por Tejapôc, bem como o nexo que há entre o modo de 

circulação de determinadas formas de conhecimento e as práticas guerreiras timbira, que, como 

já havia argumentado Melatti (1974: 52), sempre foram motivadas mais pelo roubo de enfeites 

do que pela morte de inimigos propriamente dita. Quanto a isso, há que se observar, contudo, 

ao menos uma diferença importante entre o caso kayapó e o caso timbira, pois enquanto entre 

os primeiros as alteridades a serem roubadas também podem ser aquelas que se encontram no 

extremo máximo do gradiente de distância social – de modo que mesmo os “bens culturais” 

(materiais e imateriais) de povos kubẽ79, sejam eles não-Kayapó (como os Karajá80) ou não-

indígenas (como os Brancos), podem não só ser incorporados a seu sistema ritual como 

adquirirem o estatuto de “riqueza cerimonial” (nekretx) de pessoas específicas e serem 

transmitidas por meio da onomástica –, no caso timbira, ao contrário, essas alteridades se situam 

forçosamente nos limites do espaço social reconhecido como “humano” (mẽhĩ, Timbira), seu 

sistema ritual expressando, assim, um notável “conservantismo” (Azanha, 1981: 40) no que se 

refere à absorção de cantos ou rituais não-timbira81. Azanha, por exemplo, já havia observado 

que apesar da proximidade geográfica e dos inúmeros casamentos realizados com os Xerente e 

com os Apinajé nas últimas décadas, os Krahô não cantam cantos desses grupos em suas 

aldeias, enquanto que os cantos dos Pykopjê e dos Krĩcati “são altamente valorizados tanto 

entre os Krahô quanto entre os Apãnjêkra. Portanto”, continua ele, “só é incorporado pela 

sociedade aquilo que é compatível com a Forma Timbira – aquilo que a reforça e afirma” 

(Azanha, 1981: 33)82. 

                                                        
79 Kubẽ (ou cupẽ, entre os Timbira), significa, literalmente, “estrangeiro”, figura da alteridade máxima. A partir 
da Invasão colonial e de suas consequências nefastas para os povos ameríndios, esse termo foi se tornando a forma 
de designar sobretudo os não-indígenas e, dentre eles, os Brancos em particular, em razão do caráter violento e 
(auto)destrutivo de seu comportamento e modo de vida. 
80 Penso aqui no conhecido caso da festa Aruanã, realizada por boa parte dos grupos Kayapó e que é de origem 
karajá (Tselouiko, 2020). 
81 Não quero dizer, com isso, que os Krahô não tenham incorporado conhecimentos de outros grupos indígenas e 
mesmo da sociedade não-indígena envolvente, o que evidentemente não é verdade, haja visto o apreço que eles 
têm por diversos gêneros musicais não-indígenas. Ainda assim, creio que não seja um exagero dizer que essa 
incorporação não ocorre (ou, talvez, ainda não ocorre...) por meio de ou em continuidade com suas práticas rituais, 
mas em paralelo a elas, gerando (mais) um dualismo sociocosmológico: as “festas da cultura” (os amjĩkĩn) e as 
“festas do branco” (forrós, comemorações de aniversário e cerimônias de formatura escolar, eventos que vêm se 
tornando cada vez mais comuns).  
82 Quanto a isso, cabe registrar que, depois de décadas de presença missionária em sua aldeia, os Canela-
Ramkôcamekra acabaram por incorporar alguns cantos com referências cristãs a alguns de seus repertórios. Como 
Soares (2015) registrou a partir de relatos de alguns mestres rituais por ela recolhidos, “esses cantos foram 
compostos em parceria entre Jacó Luís Canela, um indígena Canela-Ramkôcamekra, e o missionário [e linguista] 
alemão Jacob Popjês (...) e teriam sido incluídos no sistema cancional Pepcahàc na festa de 1979, pelo cantador 
Abílio Tààmi Canela” (2015: 311). De acordo com a autora, contudo, “esses cantos possuem a mesma estrutura 
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Além disso, e como já observei anteriormente, como os cantos de maracá se 

encontram desvinculados do sistema onomástico e não constituem um tipo de prerrogativa 

cerimonial, eles não apenas não são concebidos pelos Krahô como posse de alguém, como o 

ato de “roubar” é positivamente valorizado entre eles, caracterizando tanto a circulação dessa 

forma de conhecimento entre os diferentes coletivos timbira quanto a relação de transmissão 

entre os cantores, que com frequência utilizam esse termo (to hõpuro), e sua respectiva tradução 

em português, para expressar à maneira como eles aprenderam e continuam a aprender novos 

cantos. Desse modo, como notaram Borges & Niemeyer, o “roubo” não deve ser entendido 

como uma ação de subtração, pois “aquele que foi furtado não perde o que se furtou. [Roubo] 

é, antes, circulação: essa não-propriedade faz render e perdurar a vida ritual e, com ela, o 

repertório público de saberes veiculados pelas cantigas” (2012: 269).  

Isso posto, há ainda uma outra distinção mobilizada por Tejapôc em sua reflexão 

sobre a circulação pós-mítica, ou histórica, dos cantos que merece ser comentada aqui, pois, em 

grande medida, ela é complementar às formas de classificação e de produção da diferença entre 

os coletivos timbira comentada acima. Ao final de sua digressão, Tejapôc se refere aos cantos 

que vêm de fora como increr cahàc (T. 339, 340, 349, 356), distinguindo-os dos increr pej, os 

“belos”, “bons” e “corretos” cantos ensinados por “nosso antepassado Kohkot Jõ Tom”. Como 

notou Miller (2015), os termos cahàc e pej constituem uma dualidade contrastiva bastante 

presente na prática classificatória timbira, sobretudo no que se refere à classificação de 

determinadas plantas, animais, objetos rituais e tipos da alteridade que são por eles concebidos 

como exemplares ou variantes empobrecidas, fracas ou menores de espécies, objetos e seres 

tomados como modelos de referência e com os quais aqueles se parecem, mas não são. Desse 

modo, se, por exemplo, kwỳr pej é a macaxeira, kwỳr cahàc é a mandioca-brava; se cuhkõn é a 

cabaça, cuhkõn cahàc é a abóbora; se pàt é o tamanduá, pàt cahàc é o bicho-preguiça; se carà 

é o veado-catingueiro, carà cahàc é a cabra. Da mesma forma, se cupẽ são os Brancos, os índios 

percebidos pelos Krahô como “mestiços” são classificados como cupẽ cahàc (“parecidos com 

os Brancos, mas não são”), enquanto que os povos asiáticos são classificados como mẽhĩ cahàc 

(“parecidos com Índios, mas não são”). Em certos contextos classificatórios, essa díade 

classificatória pode ainda se desdobrar em um tríade, como é o caso aqui, em que os cantos 

classificados como cahàc são diferenciados tanto dos “belos cantos” (increr pej) ensinados pelo 

jacaré quanto dos cantos “imprestáveis” (ihkêanre) que eram conhecidos pelos antepassados de 

Kohkot Jõ Tom. Assim, se os cantos cahàc não são cantos de todo errados ou ruins, eles 

                                                        
melódica e o mesmo andamento da terceira parte dos cantos desse conjunto cancional” (idem), de modo que tal 
incorporação continua sendo subordinada à forma timbira. 
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tampouco são, como diz Tejapôc, os cantos “da nossa língua” (mẽ pa jarkwa kãm), “do nosso 

conhecimento” (mẽ pa hêmpej xà kãm), de “nossos antepassados” (mẽ panquêtjê nõ increr), de 

modo que opto por traduzi-los por “cantos comuns”. 

Ao longo da tese, teremos ocasião de retornar a essa dualidade e, no capítulo V em 

particular, veremos que ela é constitutiva da própria performance dos cantos de maracá, que se 

divide entre o momento de enunciação dos “cantos comuns” (increr cahàc) e aquele em que 

são enunciados os “belos cantos” (increr pej). Em todo caso, vale sublinhar desde já que além 

dessa classificação não se referir a aspectos semânticos dos cantos – isto é, a uma concepção 

de “beleza” que seria intrínseca às imagens verbais produzidas em suas letras –, a valorização 

sobre as diferentes origens dos cantos que ela produz e institui se encontra atrelada a uma 

dinâmica sociocosmológica mais ampla e complexa, sobre a qual a investigação desenvolvida 

no próximo capítulo pretende lançar alguma luz.   



80 
 

 

Capítulo II 

Espalhar e roubar: o lugar das cantoras e do cantor de maracá no sistema 

timbira 

 

Neste capítulo, dou sequência à investigação acerca do regime sociocosmológico 

de conhecimento próprio aos cantos de maracá e da posição ocupada pelo cantor de maracá no 

socius krahô e timbira, desenvolvendo-a, agora, por meio da análise de quatro depoimentos 

pessoais de dois cantores e de duas cantoras Krahô. Veremos que ao refletirem sobre seus 

respectivos processos de aprendizagem dos cantos em geral, e dos cantos de maracá em 

particular, os cantores e as cantoras entrevistados tratam de assuntos e de questões não só 

bastante próximos entre si, como também bastante similares àqueles sobre os quais Tejapôc 

passou a refletir durante a narração da história de Kohkot Jõ Tom e que vimos ser intrínsecos a 

ela: a circulação dos cantos no interior do socius humano e os conflitos entre cantores e entre 

gerações que dela decorrem, a mistura com os cantos e com os conhecimentos de outros 

coletivos timbira, a aprendizagem de novos cantos, a transformação contemporânea dos 

repertórios, a qualidade da performance dos cantores atuais, etc. Veremos também que, apesar 

dessas narrativas terem sido gravadas individualmente e não serem exemplares de um gênero 

verbal socialmente reconhecido enquanto tal – e sim, como já apontei, discursos motivados por 

minha atividade de pesquisa –, elas apresentam uma certa estilização retórica em comum, que 

decorre, em grande medida, do fato de estarem sendo gravadas. Meus interlocutores tinham 

plena consciência, assim, de que seus depoimentos iriam durar e circular para além daquele 

momento e contexto de enunciação, de modo que não sou eu exatamente seu destinatário final.  

Com efeito, os Krahô costumam ficar bastante à vontade na presença de um 

gravador e, já há algumas décadas, eles incorporaram as tecnologias de registro audiovisual dos 

cupẽ (“não-indígenas”) como meio de gravar e de fazer circular entre si parte de seus 

conhecimentos tradicionais83, e frequentemente passam o dia ouvindo gravações de cantos e de 

“histórias dos antigos” em suas casas. Estas gravações circulam de bom grado de mão em mão, 

de aldeia e em aldeia e mesmo para além do sistema timbira, interessando aos Krahô a 

possibilidade de fazer com que suas histórias, cantos e pensamentos cheguem não só a ouvintes 

de outras aldeias krahô, como também de outros povos indígenas e mesmo das grandes e 

                                                        
83 Até alguns anos atrás, essa circulação se dava por meio de fitas K-7 e, hoje em dia, ela ocorre por meio da cópia 
do conteúdo de pendrives e de cartões de memória de câmeras digitais e celulares. 
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distantes cidades. Durante os três anos em que estive realizando a pesquisa de campo que deu 

origem a esta tese, cada vez que eu retornava às aldeias onde eu havia trabalhado depois de 

curtas estadias em outras aldeias ou de temporadas mais longas em São Paulo ou no Rio de 

Janeiro, os cantores e narradores que eu havia registrado sempre me perguntavam quem havia 

ouvido suas gravações, se estes outros ouvintes tinham gostado e o que tinham dito a respeito 

do que ouviram.  

Estamos assim diante de disposições e de preocupações sociocosmológicas 

consideravelmente diferentes daquelas que um cantor sêneca manifestou a Rothenberg ao 

indagá-lo sobre o destino que teria os cantos que ele havia gravado: “não gostaríamos que as 

canções fossem parar tão longe de nós; não, as canções ficariam muito sós” (Rothemberg, 2006: 

50), bem como daquelas que, segundo Gongora, os cantores ye’kwana repetidamente lhe 

manifestaram durante sua pesquisa: “nossa vida está fraca, se acabando, porque está sendo 

gravada” (2017: 416). Entre os Krahô, ao contrário, as possibilidades de propagação e de 

perenização oferecidas por esses dispositivos técnicos se coadunam, como veremos, com boa 

parte dos princípios sociocosmológicos constitutivos de suas “políticas culturais” (Carneiro da 

Cunha, 2014), sendo também condizentes com muitas das aspirações que motivam cantores e 

cantoras em suas trajetória de vida e em suas performances: “Vamos ouvir a voz do finado Baú”, 

“vamos ouvir a história do finado Zacarias”, diziam com frequência meus interlocutores ao 

escolherem um pendrive para ouvirem antigas gravações de cantores já falecidos, ao passo que 

Xàj, no inicío de seu depoimento, dizia a mim e a todos seus potenciais ouvintes: “Vocês todos 

me conhecem bem, meu nome é Xàj. Aqui na minha aldeia estou sempre cantando. Então meu 

nome já se espalhou”. Vale notar também que enquanto entre diversos povos ameríndios a 

metáfora do cantor como um rádio costuma ser frequentemente empregada para caracterizar o 

regime de conhecimento e de enunciação próprio aos cantos (Viveiros de Castro, 1986; 

Cesarino, 2011), entre os Krahô e demais povos timbira a preferência, via de regra, é pela 

metáfora do cantor como um gravador, dispositivo cujas capacidades de replicação e de difusão 

lhe tornão mais adequado para descrever as formas como eles concebem suas formas de 

aprendizagem, transmissão e execução dos cantos: como Hapykrit dirá mais adiante, “com 

minha orelha eu ouvia quando alguém ia cantar, sentava e ouvia, igual a um gravador...”.  

Assim, se por um lado, como notou Gow (2014: 82), narrativas pessoais 

dificilmente são contadas por outras pessoas depois da morte de seus narradores originais, 

veremos que ao recriarem retrospectivamente, diante de meu gravador, suas experiências e 

trajetórias pessoais para uma audiência que, se fisicamente ausente, está virtualmente presente 

no momento de sua elaboração, os cantores e as cantoras krahô buscam produzir uma certa 
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forma de memória sobre si, esforçando-se para deixarem rastros que sobrevivam a seu 

desaparecimento. 

Nas páginas que seguem, apresento inicialmente as narrativas de Naide Coxêr e de 

Valdeci Comcà, principais cantoras da aldeia Pé de Coco. A fim de não descaracterizar seu 

estilo e ritmo narrativo e não interromper a fluência da leitura, apresento-as praticamente na 

íntegra, tendo suprimido apenas alguns pequenos trechos por fugirem muito dos assuntos aqui 

tratados. Além disso, tendo em vista que essas narrativas se ecoam e se complementam 

mutuamente, optei por apresentá-las uma em sequência da outra, retomando em seguida a 

palavra para comentar algumas passagens e desenvolver etnográfica e conceitualmente alguns 

dos assuntos abordados por suas narradoras. Estratégia semelhante será adotada em relação às 

narrativas dos cantores João Duruteu Xàj e Tito Hapykrit. É preciso dizer ainda que entre o 

momento em que essas narrativas foram gravadas e aquele em que se deu o registro da narrativa 

mítica apresentada no capítulo anterior, um triste acontecimento abalou fortemente a vida da 

aldeia Pé de Coco: no início de 2017, enquanto eu estava ausente, Olegário Tejapôc faleceu 

subitamente, depois de sentir fortes dores na barriga e de começar a sentir dificuldade em urinar. 

Quando em julho do mesmo ano eu retornei para a aldeia, meus interlocutores se encontravam 

então imersos em um momento de profunda “tristeza/fraqueza/preguiça” (pec xà), ao mesmo 

tempo em que estavam empenhados em organizar a realização do Pàrcahàc84, ritual de fim de 

luto que iria produzir a partida definitiva de Tejapôc para Preeti, a aldeia dos mortos e, 

consequentemente, colocar fim à grande “saudade” ou “nostalgia” (ijapac xà) que continuava 

a uni-lo a seus parentes vivos (e vive-versa). Assim, veremos nos depoimentos apresentados 

nas próximas páginas que os cantores e as cantoras entrevistados estão continuamente às voltas 

com um forte questionamento sobre as consequências do desaparecimento de Tejapôc, 

indagando-se sobre quem será capaz de ocupar o lugar deixado por esse grande mestre ritual e, 

consequentemente, de dar sequência à realização e ao ensinamento das práticas rituais krahô 

que ele conhecia tão bem. Como me dizia certa vez Domingos Craté, ancião e mestre ritual da 

aldeia Pedra Branca: “Tejapôc foi embora, e todas as festas mẽhĩ foram embora com ele. Agora 

não tem ninguém mais na Cachoeira85 pra lembrar das festas da nossa cultura”. 

 

                                                        
84 Assunto da clássica etnografia de Carneiro da Cunha (1978). Vale dizer que, segundo os Krahô, o Pàrcahàc (pu 
parte dele) é um amjĩkĩn de origem krĩcati e pykopjê. 
85 Apesar de ter vivido os últimos anos de sua vida na aldeia Pé de Coco, Tejapôc viveu boa parte dela na aldeia 
Cachoeira, da qual a aldeia Pé de Coco constitui uma cisão. 
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Diferenciar e misturar 

Naide Coxêr é uma cantora de grande prestígio que frequentemente se encarrega de 

iniciar as cantorias, estimulando as demais mulheres a comparecerem ao pátio e convocando os 

cantores a virem cantar com e para ela(s). Ela é esposa do cantor Hapykrit e sobrinha (ZD; 

japarxwyj) de Tejapôc.  

 
Figura 6: Naide Coxêr, na aldeia Pé de Coco. Foto: Ana Gabriela Morim de Lima, 2012. 

História de Coxêr por si mesma 
Coxêr te amjĩ kôt harẽn xà 

   
1. Ỹhỹ Então, 
 pê wa ajco nẽ ijujakrãjnõre nã quando eu era menina, 
 nẽ amẽ cape nã ijõkrepôj to ipa nare.  eu não cantava com as cantoras, 
 nẽ imã ijõkrepôj ita ihkĩn nare. eu não gostava de soltar minha voz. 
5. Itar krĩ ita kãm Foi aqui nesta aldeia, 
 ajpên krĩ pê itar hapỹ  quando viemos para esta aldeia86 
 nẽ ijohuc itar e paramos aqui, 
 pê wa ajco apu mẽ cape nã ijõkrepôj to ipa. [que] eu comecei a ficar perto delas e a cantar. 
 Ajco amẽ cumã cre wej Messias O velho Messias cantava para todos, 
10. mẽ inxũjê nõ wej Messias um de nossos antepassados, o velho Messias, 
 mẽ ajco amẽ cumã cre.  ele cantava para todos. 
 Mẽ incrê nẽ hanẽa nẽ ajco amẽ hõkrepôj to ipa.  Apenas três mulheres sempre cantavam.  
 Hĩĩxia mã  Sua mulher, 
 ipãntuw menxi mã Jõõgãn  minha irmã87 Jõõgan  
15. mã ihkwỳ nõ Terehkwỳj e sua amiga Terekwỳj. 
 Ajco amẽ ijõkrepoj to ipa. Com elas eu sempre cantava. 

                                                        
86 Esse e todos os demais depoimentos apresentados neste capítulo foram registrados na aldeia Pé de Coco, entre 
agosto e novembro de 2017, e sua divisão em linhas segue o fluxo discursivo de seus narradores. Além disso, eles 
passaram por uma pequena edição em que foram suprimidos trechos que tratavam de assuntos muito distantes dos 
que nos interessam aqui. Apesar disso, a aldeia a que Coxêr se refere nessas linhas iniciais é a aldeia Cachoeira, 
onde ela viveu boa parte de sua vida e da qual a aldeia Pé de Coco é uma cisão. 
87 Minha irmã é a tradução do termo de parentesco (ipãntuw menxi) pelo qual alguém se refere, mais precisamente, 
a uma irmã que tenha nomeado uma de suas filhas. O termo equivalente para se referir a um irmão que tenha 
nomeado um de seus filhos é é ipãntuw hũm. 
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 Cumã increr prãm [Elas] tinham vontade de cantar para ele, 
 cumã increr prãm tinham vontade de cantar para ele, 
 cumã increr prãm tinham vontade de cantar para ele 
20. nẽ mẽ ito cato ha mẽ ito apẽẽẽ tu! e cantávamos até de manhã bem cedo! 
 Cumã increr prãm  Elas tinham vontade de cantar para ele, 
 ixũmxwỳ mã increr prãm.  meu falecido pai tinha vontade de cantar. 
 Hĩĩxi japrỳ Jên, Pootyc O nome de sua mulher era Jên e Pootyc88 
 ajco mẽ ito ihcuhhê ita to apẽ.  e elas ficavam de pé até de manhã. 
25. Quê cute kãm mã mã pê wa increr ita  Foi com ele que sempre cantei  
 hõtpê ihkôt ihkwỳ kãmpa. e escutei alguns cantos. 
 Ihkwỳ hõtpê imã hahkrepej Um pouco eu conheço bem, 
 wa jãmãn ijikwa  e sempre que me deito 
 nẽ apu to hatuj to ijikwa ihkôt. com alguns cantos [cantos] eu me deito. 
30. Jũ ri mã nãmha kãm mẽ to ihpỳpỳm  Agora quando alguém puxa, 
 nẽ mẽ to ihcacaa  logo deixa  
 quê ha kãm jũm kãm to ihpỳm e vai puxar outro. 
 pêan hara hamũ to tẽ to ajkrut to incrê Começa dois ou três cantos, 
 pêan hara ihtyj hamũ to ihnõ pro.  já pega logo outro. 
35. Pêa wa te xa nẽ apu kãm amjĩ kãmpa. Então eu fico de pé pensando. 
 Xãmpê ajco  Antigamente, 
 nẽ inxũprêc ata ajco apu to hajỹr nare. meu pai velho89 não fazia assim não. 
 Quêt ajco to hajỹr to ipa  Ele fazia sempre muito bem, 
 nẽ to impej to ajpẽn ry to impej to ipa alinhava sempre muito bem [os cantos90] 
40. pê wa ajco apu tahna kãmpa. e eu ficava escutando. 
 Wa ixũmre  Se sou homem,  
 wa itỳj amẽ hõncrer itajê cunẽa to cre posso cantar todos os cantos dele, 
 wa itỳj ijõ inxũ jõncrer  posso cantar os cantos de meu pai, 
 mẽ hõncrer itajê wej Ihtot wej Kààkà aqueles cantos do velho Ihtot e do velho Kààkà, 
45. mẽ increr pej pitti. são somente belos cantos. 
 Ramã mẽ ihtũmti increr ra hamrẽare  [Mas] agora os cantos dos antigos já se 

acabaram, 
 nẽ ramã amẽ mẽ ihtũm crer to amẽ increr nare.  os cantos dos antigos ninguém canta mais. 
 Ramã mẽ cumã ajpên krĩ xàre increr mã  Somente dos cantos de aldeias diferentes  
 mẽ cumã ihkĩn o povo gosta 
50. nẽ amẽ mẽ mõr tũm crer kĩn nare. e dos cantos dos antigos ninguém mais gosta. 
 Itajêa pê ajco apu to cre  Aqueles que cantavam, 
 wej Messias o velho Messias, 
 wej Ihtot o velho Ihtot, 
 wej Kààkà itajê o velho Kààkà, aqueles 
55. pê ajco apu increr ita to increr to ipa. estavam sempre cantando. 
 Itajê kãm pê wa hõtpê kãmpa to ihkrãn to incrê.  Eu sempre escutava um pouco esses três. 
 Hẽtpê imã ihkwỳ jahkrepej  Alguns de seus cantos eu conheço bem, 
 nẽ imã ihkwy jahkre kêatre. outros eu não conheço. 
 Pomquê ijõ inxũ jõ increr  Como os cantos de meu pai, 
60. apu to cà cokjê ita os cantos de atravessar o pátio, 
 capuhti jõ increr xwỳjê. os cantos do Jaó91. 
 Wa hõtpê incrêti apu kãmpa  Eu sempre ouvia apenas três, 
 mãn ihkwỳ jũ kãm apu pra. os outros fugiram todos. 
 Wa ahte ikrĩ apu kãm amjĩ kãmpa Eu me sento sozinha e fico pensando. 
65. Wa caxuw ixũmre  Se sou homem, 
 wa to xa nẽ apu to mõ fico de pé e ando, 
 apu to cà cokjê . o pátio atravesso [cantando]. 

                                                        
88 Não se tratam de duas mulheres, mas de dois nomes de uma mesma mulher, esposa de Messias. 
89 Pai velho” (inxũprêc) é o modo pelo qual um indivíduo se refere ao irmão mais velho de seu pai, que é seu pai 
classificatório. Um irmão mais novo, por sua vez, será chamado de “pai novo” (inxũ cupry). 
90 Por “alinhar os cantos” (increr ajpên ryy), Coxêr se refere ao modo como os cantores unem os cantos e passam 
de um a outro em suas performances, ponto ao qual retornarei no capítulo V. 
91 “Cantos do Jaó”: nome de um dos gêneros de canto executado pelo cantor de maracá quando, de noite, se dirige 
ao pátio para cantar. 
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 Quê imã impej. Assim é bonito. 
 Wa icahãj nã  Sou mulher,  
70. wa ikrĩ xàa kãm jamãn apu ton to ikrĩ. então sempre canto sentada aqui mesmo. 
 Mã ikrã kãm Na minha cabeça, 
 ikrã kãm mã na minha cabeça 
 hõtpê imã ite impar xà eu sempre escutei, 
 increr par xà  escutei os cantos [do meu pai]  
75. hõtpê ikrã kãm wa kãm amjĩ kãmpa. e em minha cabeça sempre fico pensando. 
 Quê imã to imã ton to tẽ  Para começar, 
  wa ha kãmpa eu vou escutar. 
 Quê ha ma ijapac kãm nõ [O canto] vai deitar em meu ouvido, 
 waha to jỹ nẽ kãm to amjĩ kãmpa. eu vou sentar e pensar. 
80. Kãm amjĩ kãmpa to xa Fico pensando 
 hamũ to “guardar”  e guardo,  
 ikrã kãm to “guardar”. em minha cabeça guardo. 
 Hipêr to ita capa  [Os cantores] vão puxar mais [cantos],  
 wa ha kôt xa nẽ kãmpa ton pa vou ficar com eles e escutar tudo, 
85. wa ha hamũ hippy to cuxi. vou colocar em cima [dos cantos que já sei]. 
 Nẽ hipêr to ita capa  Eles vão pegar outros, 
 wa ha kãmpa. eu vou escutar. 
 Ihkwỳ kãmpa  Alguns eu escuto, 
 nẽ ha ihkwỳ par nare outros eu não escuto não, 
90. quêha ju kãm apu ipê pra  eles fogem de mim para algum lugar, 
 to incrê to “quatro” nẽ ha to “aprender”  só três ou quatro vou aprender, 
 hõtpê to “aprender” to apu to ipa. aprender a deixá-los sempre comigo. 
 Pê wa itar apu to cre ijũrkwa ita kãm Antigamente ficavam cantando na minha casa 
 nẽ mẽ iprewỳ nõ apu  e uma de minhas cunhadas dizia: 
95. “Hà mã mẽ ihtyc mẽ mõr tũam crer ita to  “Desses cantos antigos dos mortos  
 imã to kĩn nare”. eu não gosto”. 
 Pê wa kãmpa  Eu escutava,  
 pê ihtõ tahna to ihcacaa então o irmão dela parava 
 nẽẽ hamũ mẽ cumã kãm to mõ. e começava [a cantar] outros cantos. 
100. Ite kãm hikwa apu hupar ita caxuw apu hanẽ.  Eu me deitava e ficava ouvindo mesmo.  
  Cute hajỹar. Era assim mesmo. 
 Nẽ jũm mẽ imã increr to impej nare Ninguém cantou correto para mim, 
 ihtỳj amẽ imã to ihkên wa itỳj tahna apu to só me mostraram os cantos que não prestam. 
 Jũm quê to imã to imã impej  Ninguém cantou correto para mim, 
105. nẽ imã to taa mãn cahyt to mõ wa to. ninguém cantou completo para eu cantar. 
 Pê ijõ inxũ Meu pai, 
 ijõ inxũ mẽ ijõ inxê pin icator meu pai e minha mãe de quem eu nasci 
 nẽ imã ijacre ton nare. não fizeram enfeite para mim. 
 Ijõ inxũ nõ pê to imã pê haprô Meu outro pai e minha outra mãe92 
110. inxê nõ te to imã hacre.  fizeram enfeite para mim. 
 Inxũ mã ma Bacuri kôt apu ipa ita Esse outro pai vivia na aldeia Bacuri, 
 wej Xôkà o velho Xôkà, 
 ijõ inxũ nõ Xôkà mẽ hĩĩxi Irãcaprêc meu outro pai Xôkà e sua mulher Irãcaprêc, 
 cute mẽ to imã hipêj nẽ mẽ imã hõr eles fizeram e me deram. 
115. Cute mẽ imã to cator Eles me levaram [para o pátio], 
 hĩĩxia a mulher dele, 
 hĩĩxia te to imã cator. a mulher dele me levou. 
 Pê wa ajco apu tahna ijõkrepôj Eu comecei a cantar, 
 tahna ijõkrepôj krãn cantei um pouco 
120. nẽ rỳmã ikrare ita ajêt e logo tive filho, 
 pêa ita caxuw pê ajco ajkôt mã mãã hapôj depois nasceu outro 

                                                        
92 Meu outro pai (inxũ nõ) e minha outra mãe (inxê nõ) são denominações que se referem a um pai e a uma mãe 
classificatórios, que entre os Krahô podem ser, respectivamente, um irmão do pai (FB) e uma irmã da mãe (MZ), 
reais ou classificatórios. 
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  pê wa ajco to ikrĩ.  e eu me sentei93.  
 Ajkôt mã mãã Nasceu outro, 
 ajkôt mã mãã. nasceu outro. 
125. Pêan ra mã amẽ ihkà par Então quando já cresceram 
 wa ahhê nã apu ijõkrepoj to ipa.  eu voltei a estar sempre cantando. 
 Quê ha jũm cre Se alguém vai cantar, 
 wa ha rỳmã tẽ nẽ xa. já vou logo ficar de pé. 
 Ahte apu ijõkrepôj  Mesmo sozinha eu fico cantando 
130. nẽ ma tẽ nõ. e depois vou me deitar. 
 Quê ha kãm amẽ awpa ha mã mãã tahna As outras cantoras, quando ouvem [os cantos], 
 mẽ hupar nõ não andam [até o pátio], 
 ha itar te mẽ icrêre cakrô. apesar de sermos poucas aqui. 
 Mã jamãn mẽ ihcajpẽ mã kãm  Sempre que [os cantores[ chacoalham [o maracá]  
135. amẽ awpa. [elas] apenas escutam. 
 Wa pa icuhkwỳr nẽ ihcuhhê Eu caminho até o pátio e fico de pé. 
 Itajê kãm pê wa hõtpê hõn crer itajê kãmpa  Aqueles [cantos dos antigos] eu sempre ouvi,  
 mẽ hõn crer itajê kãmpa to ihkrãn to hatuj.  o canto deles eu ouvi e aprendi um pouco. 
 To pyxit kãm mã wa apu ton to ipa Eu sempre posso cantar algum. 
140. Imã ihkĩn Eu gosto, 
 imã increr itajê kĩn. eu gosto desses cantos. 
 Ijõkre kêanre Minha garganta não é boa, 
 ijõkrepoj kêatre minha voz não presta, 
 “mas” imã ihkĩn increr itajê  mas eu gosto dos cantos  
145. wa apu to ijõkrepoj to ipa. e estou sempre cantando. 
 Nẽ ihnõ quê imã ihnõ quê imã hahkrekeat to Os outros eu não conheço, 
 imã hahkrekêt não conheço mesmo 
 wa nẽ ton nare. e não posso cantar. 
 Jũm ita to ihpro  Se alguém puxa [esses cantos que não conheço], 
150. nam aric ri ton to ihkujate. eu fico em silêncio até terminar. 
 Pêan to ihnõ pro quê ha  Então ele puxa outro  
 hõtpê imã hahkrepejre wa to. e eu sempre sei cantar um pouquinho. 
 Nẽ wa ijikwa  Eu me deito  
 nẽ apu increr itajê kãm amjĩ kãmpa e fico pensando nesses cantos, 
155. wa ha mõ nẽ apu to ijõ xwa nare. eu vou me deitar e não durmo. 
 Wa ha nõ nẽ apu to Eu vou deitar e ficar pensando, 
 pa nõ nẽ apu to.  me deito e fico cantando.  
 Imã ihkĩn Eu gosto, 
 mẽ inxũjê nõ increr imã ihkĩn dos cantos de nossos antepassados eu gosto, 
160. wa ha nõ apu to incrê to ajkrut eu vou me deitar e cantar dois ou três, 
 pêan ijõxwa gõr. então fico com sono e durmo. 
 Ita caxuw mã aric ri Agora é só silêncio, 
 wa kãm hamũ to hajỹr to ikrĩ [mas] eu sempre me sento 
 jũm quê to imã to imã cahyt pa e se alguém canta completo para mim, 
165. wa tahna kãmpa hipêr. eu aprendo mais. 
 Pêa ajco nẽ mam ajco apu  Antigamente os primeiros, 
 mẽ inxũjê nõ ajco apu increr ita hajỹr nare nossos antepassados, não cantavam assim não, 
 nẽ apu kãm amjĩ kãmpa to cahyt to taa pensavam tudo completo, 
 pit cahyt pa to. completo mesmo. 
170. Quê mẽ ipicamẽn jarkwa kãm. Eles movimentam com os cantos. 
 Hamrẽare! Não existem mais!  
 Ra mẽ ihhi par tu! Já são apenas ossos! 
 Mẽ hakàmpê  Os que estão no lugar deles, 
 cute hamũ amẽ to hatuj kãm. cantam apenas um pouco. 

                                                        
93 E eu me sentei, isto é, parei de cantar. 



87 
 

 

175. Mẽ to ajkrut mẽ impar xà kãm  Apenas dois cantos que ouviram  
 mẽ to harẽn to ihkrãn  cantam um pouco94, 
 pêan mẽ to ihcacaa então deixam 
 pêa ihtyj hamũ mẽ to ihpro to ipa.  e sempre puxam outro por cima. 
 Itỳj kãm amjĩ kãmpa  Eu posso pensar, 
180. wa itỳj to posso cantar, 
 wa itỳj to posso cantar, 
 imã hahkrepejre wa itỳj to. o pouco que conheço posso cantar. 
 Hahkre kêatre  Quando não conheço, 
 wa to ihcacaa to tẽ quê aric ri. paro e fico em silêncio. 
185. Wa to hahkrepejre jarẽn pa.  Eu canto todos [os cantos], do pouco que 

conheço bem. 
 Imã mã increr cunẽa kĩn Eu gosto de todos os cantos 
 wa ihcunẽa nã ijõkrepôj e posso acompanhar todos  
 awcapàt pê mã mẽ increr. os cantores de noite.  
  “Mas” mẽ increr pejti itajê Mas apenas aqueles que cantam muito bem 

mesmo, 
190. ma matri mã  aqueles de longe, 
 mẽ increr juphê apu ipa. que cantam rápido. 
 Ikrare Tepjõpir  Meu filho Tepjõpir  
 mã curia ajpên “Rio Vermelho” vem lá do Rio Vermelho 
 kôt Kàj. com o Kàj. 
195. Itajê mã “mais” mẽ increr pej  Esses são os melhores cantores, 
 nẽ mẽ increr juphê awcapàt pê mã.  que cantam rápido de noite.  
 Itajê quê ha “movimento mesmo”. Esses movimentam mesmo. 
 Quê ha mẽ hõkrepoj to mẽ hõkrepoj  As mulheres soltam mesmo a voz com eles  
 nẽ quêha mẽ hũmre xwỳjê hõtpê mẽ cunã mã  e os homens também sempre ficam atrás, 
200. mẽ hõ krikrit to ihkrãnti to hanẽ movimentando mesmo, 
 nẽ ha amẽ hõkrepôj e nós soltamos a voz 
 nẽ ha te ha mẽ to hokrun to ihhi  até pararmos de brincar  
 nẽ amẽ ankrê  quando todo mundo para  
 quêha increr pej to cupy. e o cantor vai pegar os belos cantos. 
205. Pêa quê ha amẽ ihpec  Então todos vão ficar preguiçosos, 
 pêan amẽ ihcakũm hiahpuro  começam logo a se espalhar95 
 pêa quê ha ahte jũmjê itajê apu hõkrêpoj. e só algumas mulheres vão ficar cantando. 
 Pêa quê ha ihtỳj hamũ amẽ ipa Então todos se espalham para longe 
 jũm quê tahna hõkrepoj jũm itãn hamrẽare. e não tem nenhuma cantora.  
210. Nẽ ra mẽ cumã ihkĩn nare.  Assim eu não gosto.  
 “Só” mẽ ipijakrut itajê mã amẽ “movimentam” to 

ipa. 
Só esses dois cantores movimentam sempre. 

 Pêan mẽ ihkwỳ hamrẽare.  Outros [bons cantores] não existem mais. 
 Increr pej kãm jũm to ihpỳm  Quando começam os belos cantos, 
 pêa quêha mẽ ihcacaa hiahpuro  eles vão logo parar 
215. nẽ amẽ ihcakũm. e se espalhar. 
 Pêa quê ha jũm Então se alguém vai [cantar], 
 wa ha ra mam itãn ixãm to ihhi hanẽa  eu vou primeiro e fico de pé até terminar, 
 imã kĩn. eu gosto. 
 Pêa wa ha mã hanẽa nẽ mã itỳj to xa Então vou ficar firme, 
220. wa ihcacaa  [porque] se eu deixar96, 
 tẽ jũm quê to xa. ninguém mais vai ficar. 

                                                        
94 Aqui e em outros momentos, o ato de cantar (-cre) é assimilado pelas cantoras e pelos cantores ao ato de “falar”, 
“dizer”, “contar”, “narrar” (-arẽ), verbo que em outros contextos também pode ter o significado de “ensinar”. 
Desse modo o cantor também é, em certa medida, um “contador”, um “narrador”. 
95 Isto é, todos vão embora, porque já não se importam com os cantores e os increr pej.  
96 Se eu deixar, isto é, se eu deixar de ir ao pátio e de cantar. 
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 Hamrẽare Acabou. 
   

* 

Passemos agora à narrativa de Valdeci Comcà, também ela amplamente reconhecida 

pelos Krahô como uma experiente e excelente cantora. Apesar da grande tristeza que se seguiu 

à morte de Tejapôc, seu esposo, ela passou a ser presença ainda mais frequente no pátio da 

aldeia depois de seu falecimento, assumindo para si a tarefa de manter a aldeia animada e em 

movimento. Atualmente, ela é a pessoa mais velha da aldeia Pé de Coco. 

 
Figura 7: Valdeci Comcà, na aldeia Pé de Coco. Foto: Ana Gabriela Morim de Lima, 2012. 

História de Comcà por si mesma 
Comcà te amjĩ kôt harẽn xà 

   
1. Cormã ijũjakràjnõre amjĩ jarẽ. Vou contar sobre quando eu ainda era menina. 
 Nẽ cormã ijũjakràjnõre  Eu ainda era menina  
 ajpên krĩ itajê nõ kãm. quando viemos daquelas outras aldeias. 
 Nẽ icati nare Eu não era grande, 
5. cormã icrire. eu ainda era pequena. 
 Mã pê mẽ ijõ wej Jawiw increr pej  Nosso avô Jawiw cantava bem, 
 pê wa nẽ hõmpun nare eu não conheci ele, 
 cormã icrire nẽ icahpôtre eu ainda era pequena e gordinha, 
 icapôtre hanẽ. gordinha mesmo. 
10. Nẽ nẽẽ mẽ hõmpun nare.  Eu não conheci ele. 
 Hapỹ mã mẽ ihkwỳ wỳr mõ  Ele voltou para os parentes dele97  
 nẽ tyc. e morreu. 
 Mã pê wej Wakêti xwỳjê ajco hoprê  O velho Wakêti era valente  
 nẽ mẽ cumã quêt to pra e ninguém o desrespeitava, 
15. pê wa nẽ hõmpun nare eu não conheci ele, 
 icrire nã  eu era pequena, 
 ijapỳ nẽ ito ihcuhhê. ele me pegava e me deixava de pé. 
 Increr pej pê ajco mẽ harẽ. Os belos cantos eles cantavam, 
 wej crer pej pê ajco mẽ harẽ.  os belos cantos eles cantavam. 
20. Ma hunẽ mã Kêêxy mẽ iquêtjê nõ E um de nossos antepassados, Kêêxy, 

                                                        
97 Simião Jawiw, avô materno de Comcà, era de origem Gavião-Pykopjê e retornou para lá pouco antes de morrer. 



89 
 

 

 hunẽ mã ihkra  filho dele [de Wakêti], 
 hunẽ mã increr pej. os belos cantos também cantava. 
 Pêa mãrha ramã mã icuprỳre Eu talvez já fosse moça  
 nẽ mẽ icryjre nã increr kãm  e ficava com os pequenos na cantoria,  
25. mẽ imã amjĩkĩnre. para nos alegrarmos um pouco. 
 Wa ha mẽ iry  Eu ia fazer a linha [de cantoras], 
 quê ha mẽ icamẽn to mõn hama mẽ ikujatê mas nos empurravam e nos tiravam de lá,  
 wa ha itỳj ra hamũ amẽ akru então eu ia brincar longe dali 
 nẽ nẽẽ ijõkrepôj nare.  e não acompanhava. 
30. Kãm mẽ kãmpa Eu escutava [as cantoras], 
 hanẽ iry fazia a linha, 
 ma mẽ icurê wa ha mẽ icato. [mas] falavam mal de mim e eu saía. 
 “Cormã mẽ acryjre te hajỹr “Vocês ainda são muito pequenas, 
 itar ca hamũ amẽ acuhhê”. fiquem longe daqui”. 
35. Quê ha mẽ cati quê ha mẽ iry. Apenas mulheres grandes faziam a linha. 
 Quê nẽ rỳ icati nare.  Eu não era grande. 
 Pêa mã mẽ ijõ wej Ambrozinho mẽ cumã cre. Meu avô Ambrozinho cantava para nós. 
 Pêan nẽ jũm crer pej nare Ninguém cantava bem, 
 “mas” Ambrozinho increr pej mas Ambrozinho sim, 
40. increr caprĩ to impej. cantava bem os cantos lentos98. 
 Icuhhêre nẽ mẽ kãmpa Eu ficava de pé e escutava, 
 nẽ nẽẽ ijõkrepôj nare. mas não soltava minha voz não. 
 Itỳj apa akru Eu brincava, 
 nẽ ijõxware kwỳ nõr  ficava com sono  
45. nẽ ijõkrepôj nare. e não cantava não. 
 Ha kãm mẽ kãmpa quê ha mẽ ihkàre Apenas escutava as velhas cantarem, 
 wej Jac wej Hôm a velha Jac e a velha Hôm, 
 mẽ ijõ wej itajê mẽ hõkrepôj. essas nossas avós soltavam a voz. 
 Quê ha nẽ hõkrepôj nã amjĩarẽn nare Elas não ensinavam nada sobre ser cantora, 
50. “mas” wa ha kãm mẽ kãmpa.  mas eu ia escutá-las. 
 Mẽ ijõ wej increr pej  Nossos velhos cantavam bonito, 
 nẽ hamũ acto mas já se foram para longe, 
 ma wej Ihtot mẽ cumã cre o velho Ihtot cantava para elas, 
 mã Cruzti o velho Cruz, 
55. Xỳcxỳc Ambrozinho kra Xỳcxỳc, filho de Ambrozinho, 
 Xỳcxỳc ta mẽ cumã cre. Xỳcxỳc cantava para elas. 
 Pêa mã ra icuprỳ  Então quando eu fiquei moça,  
 ra icuprỳre tu  quando fiquei moça nova, 
 nẽ mẽ cape nã ijõkrepôj.  passei a acompanhá-los. 
60. “Só” itajê nã mã ijõkrepôjre nã. Eu só acompanhava esses cantores. 
 Pêan ijõ wej Simião nã nẽ ijõkrepôj nare Eu não cantei com meu avô Simião,  
 mẽ iquêtjê nõ Kêêxy nã nẽ ijõkrêpoj nare  não cantei com nosso antepassado Kêêxy, 
 “mas” pê ra ikãm ma cre  mas eu estava lá quando eles cantavam  
  pê wa ajco hõmpu e via, 
65. nẽ mẽ cape nã icuhhê nẽ kãmpa.  fiquei perto de pé e ouvi. 
 Xaare apu kãmpa nẽ itỳj apu akru  Ficava brincando e ouvindo. 
 Wa hõmpê increr kwy nã kãmpa re nã  Eu ouvi alguns cantos  
 ijapac krere tu. e me lembro um pouquinho. 
  Ita kãm to ihpỳm  Kêêxy puxava [os cantos] 
70. “êêê ta” quê ha tapi itar mẽ hõmpun to mõ he e todo mundo vinha ver de perto  
 ihtỳj mẽ imput nã hapy nẽ hikôt ele abraça o pescoço [das cantoras] e agarra, 
 wa ha mẽ ipêj nẽ ra mẽ hõmpu  eu ficava de longe e via. 
 Mẽ ijõ Kêêxy nã catia hanẽ  Kêêxy era alto mesmo,  
 nẽ ihte ry tinha pernas compridas 
75. nẽ increr pej. e cantos bonitos. 
 Quê ha to inxexec to mõ  Ele tocava o maracá, 
 quê ha nẽ mẽ hũmre wej nõ hỹr nare os homens velhos não se sentavam, 

                                                        
98 “Cantos lentos” (increr caprĩ) se opõem aos “cantos rápidos” (increr huphê), sendo esta uma outra dualidade 
que organiza a performance dos cantos de maracá e à qual retornarei no capítulo V. 
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 quê ha nẽ mẽ intu nõ hỹr nare os jovens não se sentavam. 
 Quê ha tapi mẽ ihkuc pupun to mõ Eles iam ver de perto o rosto das cantoras, 
80. Ihtỳj jũm amjĩ jarkwa to pijahô alguns beijavam na boca, 
 imput nã cupỳ nẽ cumã hikra. pegavam no pescoço depois soltavam. 
 Mẽ to hajỹr to ipa  Sempre faziam assim,  
 nẽ mẽ amjĩa kjê iam de um lado para o outro, 
 mẽ cumã amjĩkĩn increr pej alegrando-se com os belos cantos. 
85. Cupẽ hõ “sanfona” Como a sanfona dos estrangeiros99,  
 jamãn impej  sempre que é bonito 
 quê ha mẽ cumã amjĩkĩn todos vão se alegrar, 
 quê ha ikêanre cukjê  quando é ruim  
 quê ha nẽ amẽ ipikên nare ninguém vai dançar, 
90. mã mẽ cumã amjĩkĩn increr pej kãm  com os belos cantos todo mundo se alegra, 
 mẽ cumã amjĩkĩn. todo mundo se alegra. 
 Pêan hõhõ ijĩ te hajỹr nã  Então, quando meu corpo era pequeno, 
 nẽ mẽ cape nã ijõkrepôj nare eu não acompanhava com minha voz, 
 “mas” wa ajco icuhhêre  mas eu ficava um pouquinho  
95. nẽ ajco mẽ kãmpa increr ita to e escutava os cantores 
 mẽ cumã impej to ipa. que sempre cantavam muito bem. 
 Wa rỳmã icati  Se eu já fosse grande,  
 nẽ mẽ iquêtjê increr pej ti itãn  os belos cantos de nossos antepassados 
 mẽ cape nã ijõkrepôj. eu teria acompanhado. 
100. Kêêxy crer pej... Kêêxy cantava bem... 
 ihtyc! [mas] ele já morreu! 
 Mẽ to ihcuran mã. Mataram-no. 
 “Uuu” nẽ ikra nare Eu demoreeei100 a ter filho, 
 nẽ apu ikra to “saber” nare eu não queria saber de ter filho, 
105. itỳj apu pra. eu só ficava andando. 
 Nẽ “uuu” nẽ ikra nare kãm  Eu demoreeei a ter filho, 
 ajco apu pra nẽ amẽ hõmpu. eu andava e observava tudo. 
 To imã mẽ imã hacre Me deram um enfeite, 
 pêwa ajco apu to ijõkrepôj então eu comecei a acompanhar, 
110. ijõxwa nare eu não tinha sono, 
 ijõxwa nõti  eu não tinha sono nenhum 
 ajco apu ijõkrepôj. e ficava acompanhando. 
 Ha ijõkrepôj to apẽ tu  Eu cantava até de manhã cedo  
 nẽ itỳj apu mõ. e continuava forte. 
115. Pê wa quirmã icati Eu já estava grande, 
 ajpên krĩ ita kãm ra icati. naquela aldeia eu já era grande. 
 Ijĩ itãn amjĩ jõmpu Meu corpo já era assim como se vê, 
 “mas” nẽ ajco ikra nare  mas eu ainda não tinha filho não, 
 nẽ apu ijõkrepôj nẽ ajco apu ipa. eu estava sempre cantando. 
120. Ijôkrepôj kêatre Eu não cantava bem, 
 nẽ ijôkre kêanre minha voz não era bonita, 
 “mas” mẽ to imã  mas fizeram [hahĩ101] para mim  
 pê wa ajco apu ijõkrepôj to ipa. e eu estava sempre acompanhando. 
 Pê wa ajco amẽ hõmpun to hanẽ nẽ mẽ hõkrepôj. Eu ficava observando as cantoras 
125. nẽ jũm ito “ensinar” pê wa ijõkrepôj nare. e ninguém me ensinou a cantar não. 
 Amjĩa kôt ijõkrêpôj Aprendi por mim mesma a cantar, 
 amjĩa kôt  por mim mesma.  
 Mẽ imã hahĩ to  Fizeram hahĩ para mim  
 nẽ mẽ imã cuhõ e me deram, 
130. pê wa ajco apu tahna ijõkrepôj to pra eu ficava acompanhando, 
 ra icati tu nẽ ikra nare.  eu já estava grande e não tinha filho. 
 Apu iprar to ihhi Eu ficava andando muito 
 nẽ krĩ ita kãm ra ikên e naquela aldeia eu já fiquei ruim, 

                                                        
99 Dos estrangeiros, isto é, da população não-indígena e, mais precisamente, dos Brancos. 
100 Uuu: ideofone de valor aspectual que indica o prolongamento no tempo de algum evento ou ação.  
101 Hahĩ é um enfeite cerimonial usado pelas cantoras. 
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 krĩ ita kãm ikra. naquela aldeia tive filho. 
135. Krĩ ita kãm ikra ajêt Naquela aldeia tive meu primeiro filho, 
 ra icati tu nẽ ikra.  eu já era grande quando tive filho. 
 Nẽ ajco apu ijõkrepôj nare. Então parei de acompanhar. 
 Ra icuprỳ nã  Quando eu era moça,  
 apu ijõkrepôj eu ficava cantando 
140. nẽ ikra nẽ ajco to ikrĩ  e quando tive filho me sentei, 
 nẽ ijõkrepôj nare. não cantei mais. 
 Krahô crer ajpên Krĩkati pin Os cantos krahô vêm lá dos Krĩcati. 
 “Só” increr pihhore kãm mã mẽ cumã amjĩkĩn Somente os cantos misturadinhos alegram o 

povo, 
 nẽ mẽ mõr wej kãm  os [cantos] dos velhos  
145. mẽ cumã amjĩkĩn nare não alegram ninguém, 
 quê nẽ jũm hõkrepôj nare. ninguém vai acompanhar. 
 Pêan nẽ “or” ita kãm  Então hoje em dia 
 jũm crer pej nare. ninguém mais canta bem. 
 Ra increr pej tyc par mã  Os belos cantos já morreram, 
150. ra hamrẽare já acabaram, 
 ra ihkênti pit apu ipa. só os muito ruins continuam. 
 Increr tu ihtỳj mẽ to cumã ihkên Os cantores novos mostram errado, 
 wa itỳj ihkôt ijõkrepôj eu posso cantar com eles 
 increr pihho itajê esses cantos misturados, 
155. mẽ to wa ha itỳj to. se eles cantam eu posso cantar. 
 Nẽ ihkwỳ nã ijõkrepôj nare Alguns eu não acompanho, 
 nẽ imã hahkre kêatre. eu não conheço. 
 Wa ha kãm xa nẽ apu kãmpa Vou apenas ficar de pé e escutar, 
 hahkre pejre to wa ha to.  cantar o pouquinho que conheço. 
160. Nẽ jũh pĩn quê jũm crer pej  Se vem cantor bom de algum lugar, 
 imã cre wa to eu canto. 
 Mẽ ikra nõ Tepjõpir  Nosso outro filho Tepjõpir102 
 mẽ to cumãn to ihcuhhê. sempre fica de pé a nossa frente103. 
 hamrẽare [Mas] acabou, 
165. mẽ increr kêatre pitti só tem cantores ruins, 
 nã mã cute hajỹr. é assim mesmo. 
 Pêa jũm quê mam increr pej  Os cantores bons de antigamente 
 nẽ apu imã cre wa ijõkrepôj. cantavam para mim e eu acompanhava. 
 Hamrẽare. Eles acabaram. 
170. Jũm nã wa ijõkrepôj quê to imã to  Agora quem canta comigo 
 quêha quirmã increr tu itajê.  são esses cantores novos. 
 Quê ha imã jũm cre ihtỳj to ihcupa Se algum deles cantar para mim e errar, 
 wa ha kãmpa  eu vou escutar  
 ha pa hamũ to cumã quê ha to impej.  e eu mesma vou corrigir.  
175. Increr itajê nã mẽ kãmpa  Eu escuto esses cantores  
 nẽ mẽ to cumã. e para eles canto. 
 Quirmã “só” increr ita kãm pê wa ijõkrepôj Agora só esses cantores eu acompanho, 
 nẽ mẽ ihtyc. [os bons cantores] já morreram. 
  Pêa wa “só” Xàj mẽ apu inõ nã ijõkrepôj.  Só Xàj e meu irmão [Hapykrit] eu acompanho. 
180. Ra iwej  Eu já estou velha,  
 nẽ apu ijõkrepôj.  mas ainda estou acompanhando.  
 Hamrẽare Acabou. 
   

* 

                                                        
102 Nosso outro filho (mẽ ikra nõ) é uma forma de se referir aos filhos classificatórios: no caso de ego masculino, 
os filhos de meus irmãos reais ou classificatórios (BS) e, no caso de ego feminino, as filhas de minhas irmãs reais 
ou classificatórias (SD). 
103 Tepjõpir sempre fica de pé a nossa frente, isto é, sempre canta para as cantoras. 
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Coxêr inicia sua narrativa dizendo que quando era “menina” (ijujakrãjnõre) não se 

interessava pelos cantos e em acompanhar as cantoras no pátio (Cx.1-4104). Apesar disso, ela 

diz que sempre ficava ouvindo as cantorias que aconteciam no pátio das aldeias em que viveu. 

Seu processo de aprendizagem é descrito, assim, como um longo período de escuta (kãmpa), 

inicialmente distraída e difusa, mas que com o passar dos anos e o desenvolvimento de um 

“gosto” (kĩn) pelos cantos e pela “alegria” (kĩn xà) que o cantar provoca, foi gradualmente se 

tornando mais atenta e interessada. Ela conta então que aos poucos passou a dedicar mais 

atenção aos cantos e a “pensar” neles, pensamento que, em língua krahô, possui a forma de uma 

audição reflexiva, um “ouvir a si mesmo”105. Segundo Coxêr, quando ela se deitava de noite 

em sua casa para dormir, ela passava horas pensando nos cantos que havia ouvido durante o dia 

e que continuava a ouvir, vindos das cantorias que ocorriam no pátio. Os cantos foram, assim, 

se deitando em seu ouvido106 (Cx. 77, 78) e ela foi aprendendo a não deixá-los fugir (Cx. 63) e 

a guardá-los em sua cabeça107 (Cx. 80-82), fazendo-os ficar sempre consigo (Cx. 90-92). 

Na narrativa de Comcà encontramos uma descrição similar desse período inicial do 

processo de aprendizagem, também descrito por ela como um momento centrado na 

memorização solitária dos cantos, quando a futura cantora é ainda apenas uma silenciosa 

ouvinte. Quanto a isso, cabe notar que essa desvinculação entre o ouvir e o cantar se fundamenta 

em concepções mais amplas sobre o processo de formação da pessoa krahô, as quais, sobretudo 

na narrativa de Comcà, se expressam por meio de um idioma corporal bastante saliente: 

“quando meu corpo era pequeno”, diz ela, “eu não acompanhava com minha voz, mas eu ficava 

um pouquinho e escutava os cantores” (Cm. 92-95). E “quando meu corpo já era assim como 

se vê”, continua ela, “eu estava sempre cantando” (Cm. 117-119). Comcà se lembra, assim, que 

quando criança ela e as demais meninas tentavam ficar junto com as mulheres que cantavam 

no pátio, mas logo eram retiradas dali por serem consideradas ainda muito pequenas para 

frequentarem aquele lugar de noite (Cm. 23-34).  

Local onde tradicionalmente os homens solteiros dormem em suas esteiras, o pátio 

e sua frequentação noturna são fortemente marcados por uma atmosfera erótica, pois esses  

                                                        
104 Utilizo as abreviações Cx. para Coxêr, Cm. para Comcà, X. para Xàj e H. para Hapykrit, seguido do número 
das linhas da passagem à qual me refiro. 
105 Wa kãm amjĩ kãmpa  
    1      LOC REFL ouvir 
    “Eu penso”. 
106 I-j-apac    kãm nõ  
     1-R-orelha LOC deitar 
    “Em minha orelha se deita”. 
107 I-krã      kãm to        guardar 
     1-cabeça LOC INSTR guardar 
     “Em minha cabeça guardo”. 
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Figura 8: o já falecido cantor Xỳcxỳc, empunhando o maracá, canta com um coro de meninas no final da tarde. A jovem 

Comcà é a primeira menina à direita da fila. Foto: Júlio Cesar Melatti, 1971. 

momentos se configuram como uma ocasião propícia para a ocorrência de “namoros” noturnos, 

distantes do olhar consanguíneo e conjugal do círculo das casas. Em sua narrativa, Comcà faz 

inclusive uma referência explícita a esse teor erótico que permeia as relações entre homens e 

mulheres no pátio, quando, por exemplo, descreve uma cena em que os homens se aproximaram 

“excessivamente” das mulheres: “eles iam ver de perto o rosto das cantoras, alguns beijavam 

na boca, pegavam no pescoço depois soltavam” (Cm. 79-81). Segundo os anciões krahô, esses  

encontros extra-conjugais eram muito mais comuns no passado e até há algumas décadas atrás, 

quando a troca de parceiros sexuais entre as metades cerimoniais constituía uma parte 

importante do script dos grandes amjĩkĩn. Hoje em dia, contudo, afora o abandono quase total 

desta prática, a monogamia que começa a se insinuar de maneira crescente na vida dos casais 

mais jovens faz com que muitas vezes o rapaz ou a moça reclame caso seu parceiro(a) vá ao 

pátio de noite, enciumado(a) com a possibilidade que ele ou ela se envolva em furtivos 

encontros amorosos108.  

                                                        
108 Como notaram Crocker & Crocker (2009), que dedicou boa parte de sua etnografia sobre os Canela-Apànjêkra 
ao estudo do sistema de sexo extra-conjugal: “Outra intromissão do pessoal do SPI do começo da década de 1940 
foi a sua vigilância aos pares de não casados, que dormiam no pátio à noite, e a repreensão deles sobre a 
infidelidade, no dia seguinte. Assim, as mulheres que não tinham bebês pararam de dormir no pátio com os homens 
da metade oposta à de seus esposos. Eu considero que essa prática no pátio era a base para a manutenção do sistema 
de sexo extraconjugal canela, porque as jovens mulheres que acabavam de conquistar seu cinto de aceitação social 
dormiam ali toda noite, e se acostumavam cada vez mais com o sexo sequencial e com o sexo extraconjugal de 
casais” (Crocker & Crocker, 2009: 178). 
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Desse modo, o acesso ao pátio e ao coro das mulheres ocorre efetivamente somente 

quando a menina chega a uma etapa específica do processo de amadurecimento corporal, em 

que passa a ser chamada de cuprỳ, “moça nova”, denominação que designa uma jovem com 

vida sexual já ativa. Essa condição, e a passagem à vida cerimonial que dela decorre, é marcada 

tanto na narrativa de Comcà quanto na de Coxèr pelo recebimento de um adorno corporal 

específico, o hahĩ, espécie de tipoia formada por um feixe de várias linhas de algodão trançado 

ou de miçanga e que é de uso exclusivamente feminino. Tradicionalmente, esse adorno é feito 

e presenteado às jovens por suas nominadoras (tyj) quando estas reconheciam nelas um especial 

interesse pelas cantorias e pela vida cerimonial – e a fim de estimulá-las a delas participar ainda 

mais (Soares & Canela, 2017: 246). No entanto, notemos, que nem Coxêr nem Comcà afirmam 

ter recebido o hahĩ precisamente dessas figuras, o que mostra que sua transmissão não ocorre 

obrigatoriamente por meio dessa relação, assim como tampouco o aprendizado dos cantos de 

maracá em si.  

A partir do momento em que as jovens passam a serem socialmente consideradas 

como aptas a frequentar o pátio e a se posicionar ao lado das cantoras, elas passam então a 

cantar, externalizando o conhecimento que silenciosamente retiveram ao longo dos anos e, 

sobretudo, continuando a aprender novos cantos, agora também por meio da interação direta 

com as demais cantoras e com os diferentes cantores de maracá que cantam à sua frente. Essa 

participação presencial nas cantorias será temporariamente interrompida pela maternidade, 

quando o cuidado com os filhos acaba dificultando a ida das mulheres ao pátio – ainda que não 

a impeça de todo, e com frequência mães com bebês a tiracolo são vistas no coro das cantoras. 

Em todo caso, tanto Coxêr quanto Comcà se referem à maternidade em seus depoimentos, 

mobilizando uma oposição entre dois tipos de postura para expressar o efeito que ela teve sobre 

suas respectivas trajetórias como cantoras: “eu comecei a cantar”, conta Coxêr, “cantei um 

pouco, e logo tive filho, depois nasceu outro, e eu me sentei” (Cx. 117-122. Meu grifo); 

enquanto Comcà diz: “eu demorei a ter filho, eu não queria saber de ter filho, eu só ficava 

andando (Cm. 107-109); “quando eu era moça”, continua ela, “eu ficava cantando e, quando 

tive filho, me sentei, não cantei mais” (Cm. 138-141. Meu grifo). Essa oposição postural entre 

o ficar de pé (icuhhê) e o ficar sentada (ikrĩ), bem como sua articulação com outras dualidades 

– tais como entre o pátio e a casa, o movimento e a fixidez, etc – merece ser sublinhada aqui, 

pois, conforme veremos mais adiante, ela é constantemente mobilizada em distintas 

modalidades das artes verbais krahô, constituindo-se como um elemento central de sua poética 

oral.  
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Outro ponto em comum das narrativas de Coxêr e de Comcà que merece ser 

destacado é o constante elogio que elas fazem dos cantores e das performances do passado. 

Permeado por um tom melancólico e nostálgico, esse elogio se faz em detrimento do presente, 

traçando um retrato “decandentista” dos cantos e dos cantores atuais. Os antigos cantores e seus 

belos cantos (increr pej), diz Coxêr, “não existem mais! Já são apenas ossos! Os que estão no 

lugar deles cantam apenas um pouco” (Cx. 171-174). Ela critica, assim, a desorganização dos 

gêneros e dos repertórios – sobre cujos limites e estabilidade os Krahô são bastante zelosos, 

conforme já vimos anteriormente – atribuindo-a, inicialmente, à falta de interesse e de memória 

dos cantores atuais, que cantam “apenas dois cantos que ouviram (...), então deixam e sempre 

puxam outro por cima” (Cx. 175-178). As cantorias de antigamente, ao contrário, eram mais 

longas, já que os antepassados, segundo elas, “pensavam tudo completo, completo mesmo” 

(Cx. 167-169).  

Comcà e Coxêr elencam ainda uma outra razão para explicar o atual estado de 

decadência dos cantos. Segundo elas, a perda dos belos cantos se deve também ao fato de que 

“dos cantos antigos ninguém mais gosta” (Cx. 50), pois eles “não alegram ninguém, ninguém 

vai acompanhar” (Cm. 145-148). Essa razão se desdobra, por sua vez, ainda em uma terceira 

que, ao invés de ser apenas negativa e interna ao seu processo de transmissão entre os Krahô, 

sugere de maneira positiva a abertura deste processo a uma outra fonte de conhecimentos: 

“somente dos cantos de aldeias diferentes o povo gosta” (Cx. 48, 49), “somente os cantos 

misturadinhos alegram o povo” (Cm. 143). Reaproximamo-nos, assim, da questão da circulação 

de cantos e conhecimentos no interior do sistema timbira que começamos a analisar no capítulo 

anterior, e reencontramos, aqui, a noção de “aldeias diferentes” (krĩ xàre) utilizada por Tejapôc 

em sua narrativa. O recurso a essa noção, que agora surge explicitamente associada à “alegria” 

(kĩn xà) que os “cantos misturados” (increr pihho) provocam nas gerações mais novas, 

manifesta novamente a centralidade que a distinção entre os cantos de um coletivo de referência 

e os cantos externos a ele possui no pensamento krahô, apontando mais uma vez para a 

constante dinâmica de diferenciação e disputa em que os coletivos timbira estão continuamente 

engajados. 

Notemos, no entanto, que apesar do tom crítico das afirmações de Comcà e Coxêr 

a respeito da falta de interesse das gerações mais novas pelos belos cantos dos antepassados 

krahô e de seu gosto pela mistura, elas próprias se reconhecem como parte deste “problema”, 

quando afirmam, por exemplo, que também elas guardaram apenas alguns dos cantos que 

ouviram quando jovens, tendo deixado muitos outros fugirem e se perderem. Além disso, elas 

próprias afirmam em determinadas passagens que gostam de cantar com aqueles cantores “que 
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cantam muito bem, aqueles de longe, que cantam rápido” (Cx. 189-191). E, com efeito, a vinda 

de cantores de outras aldeias krahô – e, sempre que possível, de outras aldeias timbira – constitui 

uma característica fundamental de todo amjĩkĩn krahô, sendo extremamente valorizada pela 

aldeia anfitriã a presença de diferentes cantores de longe em seu pátio109.  

Como exemplo de um bom cantor de longe com quem gostam de cantar, tanto 

Comcà quanto Coxêr citam o nome de Olavo Tepjõpir (Cx. 192; Cm. 162), jovem cantor que 

cresceu na aldeia Rio Vermelho e que hoje vive na aldeia Capitão do Campo. Dono de uma 

potente e bela voz, Tepjõpir é, atualmente, o cantor de maior prestígio entre os Krahô, mas não 

somente entre eles. Sua “fama” já extrapolou o universo das aldeias krahô, e Tepjõpir também 

é frequentemente convidado por outros povos timbira a ir cantar em seus amjĩkĩn, quando 

costuma ser a grande atração das noites de cantoria de maracá. “Rapaz, esse Olavo já andou 

demais”, ouvi com frequência falarem a respeito de Tepjõpir, e quando certa vez eu o encontrei 

em um amjĩkĩn na aldeia Pedra Branca, ele próprio me explicou: “onde eu tô entendendo, eu tô 

andando e cantando”. 

No entanto, para que possamos compreender as razões do sucesso de Tepjõpir é 

preciso fazer algumas considerações sobre certas características fundamentais da performance 

dos cantos de maracá, adiantando-nos um pouco sobre um assunto que será tratado com mais 

detalhe no capítulo V. A performance de um cantor de maracá é considerada “bela”, “boa” e 

“correta” (impej) não só pela qualidade de sua voz e pela beleza dos movimentos corporais que 

ele realiza ao se deslocar pelo pátio, mas também por sua capacidade de passar rapidamente de 

um canto a outro. Essa variação contínua de cantos é apreciada sobretudo pelas mulheres, que 

não gostam de ficar repetindo um mesmo canto durante muito tempo, e sim de cantar o maior 

número possível de cantos ao longo da noite. As cantoras exercem, assim, um rigoroso controle 

crítico sobre a performance e sobre os conhecimentos do cantor que se apresenta diante delas 

e, caso ele passe muito tempo repetindo um mesmo canto, dando a entender que seu repertório 

é limitado, ou caso erre, confundindo palavras de cantos diferentes, elas logo começarão a 

reclamar, ameaçando deixá-lo sozinho no pátio. Pode acontecer também que uma das cantoras 

mais experientes assuma para si a condução da cantoria, passando ela mesma a propor os cantos 

que serão cantados dali em diante.  

                                                        
109 Entre os Krahô, quando um cantor é convidado por outra aldeia, é comum ele receber muitas “presentes” 
(amtxire), que constituem uma retribuição aos cantos e à animação que ele traz para a aldeia. Essas dádivas incluem 
voltas de miçangas, cortes de tecido, espingardas, facões, panelas de pressão, copos e utensílios de cozinha e, em 
alguns casos, também pode incluir dinheiro (pore). 
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Desse modo, para que suas performances sejam apreciadas e positivamente 

avaliadas, os cantores de maracá precisam diversificar e ampliar seus conhecimentos por meio 

do aprendizado contínuo de novos cantos. Compreende-se, então, que o prestígio de Tepjõpir 

decorre, em grande medida, do fato de sua circulação por vários coletivos timbira lhe permitir 

roubar e misturar cantos de diferentes fontes de conhecimento em suas performances e, 

consequentemente, desenvolver uma grande capacidade de variação e de transmissão de novos 

cantos às mulheres – como, aliás, no episódio que descrevi anteriormente, em que era 

precisamente Tepjõpir o cantor que surpreendeu as cantoras ao puxar um canto que até então 

era por elas desconhecido.  

Tendo em vista todas essas considerações, creio que as formulações de Coxêr e de 

Comcà acerca do declínio e da perda dos belos cantos dos antepassados podem ser 

adequadamente compreendidas somente quando situadas à luz tanto dessa dinâmica de 

circulação de conhecimentos entre os diferentes coletivos timbira quanto da diferenciação 

contínua que, apreciada pelas mulheres e almejada pelos cantores, constitui uma característica 

central da estética das performances de maracá. Com efeito, a afirmação frequentemente ouvida 

nas aldeias krahô de que “nossos cantos já estão pouquinho, já estão acabando”, geralmente 

vem acompanhada de algumas outras, em que se fala sobre o cansaço de se ouvir sempre os 

mesmos cantos e os mesmos cantores: “já abusei de ouvir” tal ou qual cantor da aldeia ou “já 

não gosto de ouvir esses cantos”110. Tomadas em conjunto, essas duas afirmações apontam para 

a possibilidade de que os cantos estejam sendo perdidos não exatamente por estarem sendo 

esquecidos ou por já não estarem sendo cantados, mas sim pelo fato dos mesmos cantos estarem 

sendo abusivamente cantados, de modo que cantores e cantoras se cansam de executá-los e, 

sobretudo, as demais pessoas se cansam de ouvi-los, sempre os mesmos – a causa histórica e 

sempre atual dessa situação podendo ser atribuída às dificuldades e aos obstáculos que a 

fragmentação do território timbira e sua invasão por cidades, estradas, fazendas e barragens 

colocam para a circulação dessa forma de conhecimento. 

Dessa perspectiva então, a mistura de cantos e o apreço, ainda que ambíguo e nem 

sempre assumido, que cantores e cantoras têm por ela, tornam-se não uma consequência da 

disrupção dos processos de transmissão – ou uma maneira de reagir a ela, como se os cantos 

misturados servissem simplesmente para preencher as “lacunas” provocadas pelo esquecimento 

e pela perda –, mas sua própria condição de possibilidade: roubando cantos de outros povos 

                                                        
110 Ramã i-mã  in-cre-r             ita    pa-r            kĩn      nare 
     já       1-FOC R-cantar-NMLZ DEM ouvir-NMLZ gostar NEG 
    “Já não gosto de ouvir esses cantos”. 
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timbira e os misturando em seus repertórios, os cantores conseguem realizar performances 

impej, produzir “alegria” em seus ouvintes e despertar o gosto e o interesse das gerações mais 

novas, possibilitando que os cantos continuem a ser aprendidos e que novas cantoras e cantores 

surjam. Assim, se o maracá é fortemente associado ao pátio e se, como notou Carneiro da 

Cunha, ele é “o único instrumento musical que nunca sai da aldeia” (1978: 118), isto não quer 

dizer que ele esteja associado somente ao pátio de uma aldeia. Mais do que isso, no interior de 

um espaço social cujos limites são dados pela inteligibilidade mútua das línguas timbira e pelo 

reconhecimento de uma forma socioritual compartilhada, a performance do cantor de maracá 

se constitui como uma prática de conhecimento dinâmica, que exige e promove a propagação 

contínua de novos cantos e manifesta uma forma de sociabilidade por meio da qual os pátios 

de todas as aldeias timbira se encontram conectados. Como me dizia Kruwakaj, “o maracá é 

um imã (...) puxa tudo mesmo, que nem o vento (...). É como o telefone e a internet, fala lá 

longe e trás aqui para perto”. Recuperar essa dimensão da sociabilidade krahô e timbira, bem 

como o regime de subjetivação dos cantores e das cantoras para o qual ela aponta, parece-me, 

assim, ser algo fundamental para que possamos nos aprofundar na compreensão da 

sociocosmologia desses povos.  

 

Espalhar e misturar  

Passemos agora às narrativas pessoais de dois cantores de maracá, cujas reflexões 

me permitirão continuar desenvolvendo alguns dos assuntos, problemas e dilemas abordados 

por Coxêr e por Comcà. A primeira narrativa que apresento é de João Duruteu Xàj que, à época 

em que eu fazia minha pesquisa de campo, era o principal cantor da aldeia Pé de Coco. Xàj era 

casado com Arlene Pỳtkwỳj, irmã de Comcà e de Hapykrit. No entanto, após uma série de 

desentendimentos com o restante da aldeia, cuja imensa maioria é formada por parentes de 

Pỳtkwỳj, eles se separaram e Xàj foi viver junto com seus parentes da aldeia Cachoeira em uma 

nova aldeia por eles fundada em 2017.  

Sempre disposto a se apresentar no pátio e a cantar, Xàj é amplamente reconhecido 

como um ótimo cantor, sendo frequentemente convidado, ainda que menos do que gostaria, 

para cantar em outras aldeias e para animar com seu maracá as noites dos grandes amjĩkĩn. Ao 

contrário de Tepjõpir, contudo, sua circulação pelo sistema timbira ainda é limitada, razão pela 

qual ele sempre manifesta a vontade de que cantores de outras aldeias timbira sejam convidados 

para virem cantar nos amjĩkĩn organizados em sua aldeia. Além disso, vale notar que Xàj ainda 

não possui status de “mestre ritual” (padré) mas, em razão de seu enorme interesse e 

envolvimento assíduo com as práticas rituais krahô, pode-se dizer que ele caminha para isso.  
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Figura 9: João Duruteu Xàj, com seus adornos e maracá. Foto: Ana Gabriela Morim de Lima, 2012. 

História de Xàj por si mesmo 
Xàj te amjĩ kôt harẽn xà 

   
1. Tahna Está bem, 
 tahna está bem, 
 quê pa ijaprỳ pê Xàj  meu nome é Xàj. 
 Mẽ acunẽa mã ijahkrepej  Vocês todos me conhecem bem111, 
5. ijaprỳ pê Xàj meu nome é Xàj 
 nẽ cupẽ te imã ijaprỳ “João Duruteu”. e os estrangeiros me chamam de João Duruteu. 
 Ijõ krĩ kãm itar  Aqui na minha aldeia 
 wa jamãn apu icrer to ipa estou sempre cantando, 
 mẽ amã ijahkrepej pitti. vocês sabem disso. 
10. Pê wa ijũjakràjnõre nã ajco Quando eu era menino, 
 apu increr nã mẽ kãmpa eu ficava ouvindo os cantores, 
 iquêtxwỳ Kàkàà meu falecido quêtti Kàkàa, 
 Xỳcxỳc Xỳcxỳc, 
 iquêtxwỳ Ambrozinho meu falecido quêtti Ambrosinho, 
15. ixũmxwỳre Aniceto meu falecido pai Aniceto, 
 iquêtxwỳre Baú. meu falecido quêtti Baú112. 
 Pomquê wa increr nã kãmpa  Eu canto como eu escutava,  
 mam mẽ cupê “professor” itajê kãm ajco kãmpa como eu escutava esses “professores” de 

antigamente,  
 nẽ imã increr ita kĩn nare.  [mas] eu não gostava desses cantos não. 
20. Ajco ityj apu iture nã  Quando eu era novo,  
 ityj ajco apu ipa eu não me importava, 
 ityj ajco apu ipa. eu não me importava. 
 Nẽ imã amjĩ kãmpa nẽ imã ihkĩn Então comecei a ouvir e a gostar, 
 ipê imã ihkĩn to imã ihkĩn a gostar muito mesmo, 
25. amẽ hõmpu nẽ imã ihkĩn. vejo todos [os cantores] e gosto deles. 
 Nẽ cormãn pê wa icrer nare Mas eu ainda não cantava, 
 xa ite amjĩ kãm ijapac to pyt eu ficava apenas pensando, até de tarde, 
 nẽ hipêr mẽ cre  quando cantavam novamente.  

                                                        
111 Como já notei, o uso da 2a pessoa do plural (mẽ a, “vocês”) indica que eu não sou o único ouvinte e interlocutor 
de Xàj, e sim que, por meio da gravação, ele também se dirige a uma audiência mais ampla. 
112 Vale notar que nenhum desses homens a quem Xàj se refere como quêtti é seu nominador propriamente dito. 
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 Wa mõ nẽ prycarã cahtiri nõ Eu me deitava no meio do caminho limpo113 
30. nẽ amẽ kãmpa  e os ouvia,  
 nẽ amjĩ kãm ijapac par pensava em tudo, 
 nẽ wa mẽ cuxà cuhtoj nã cupy  e queria segurar o maracá como eles, 
 nẽ mẽ cuxà cre. [queria] cantar como eles. 
 Pêan amjĩ nã ite cuhtoj ita mã ipa jaxàr Então eu passei meu braço pela alça [do maracá] 
35. imã ihkĩn kôt. e gostei.  
 Mam mẽ kwỳrti nã A primeira vez foi no Kwỳrti114, 
 kwỳrti nã pê mẽ cre  estavam cantando no Kwỳrti. 
 Pê wa mẽ ra apu pajquêat Xycxyc imã: Então o velho Xỳcxỳc falou para mim: 
 “Ipẽajê, ita kãm ca ikrãh cajpa  “Cunhado115, hoje você me ajuda  
40. nẽ icapehnã cre”. e canta perto de mim”. 
 “Cormã apu icrer nare” “Eu ainda não canto” [respondi] 
 “cormã apu icrer nare”. eu ainda não canto não”. 
 Ite cuhtoj cute imã hõr  Ele me entregou o maracá 
 wa ite ipỹr E eu peguei 
45. mẽ hohkêat kãm. no meio de muita gente. 
 Cute imã hõr nẽ imã: Ele me entregou e falou: 
 “Pom wa apu to cre itajê “Estou cantando estes [cantos], 
 to wa caxy tahnã akãmpa”. agora sou eu que vou te escutar”. 
 Wa increr itajê to cre mã  Eu cantei aqueles cantos,  
50. cute tahnã ipar ele me ouviu 
 nẽ ipahàm nare e não fiquei com vergonha, 
 nẽ ijõ cajpẽr nẽ impej nare. mas não toquei [o maracá] bem não. 
 Pêa mã pyjê iry As mulheres fizeram a linha, 
 pyjê ry crinare te hajỹr muitas mulheres fizeram a linha mesmo, 
55. mẽ iry crinare uma linha comprida 
 ma ra mẽ ihcunẽa te ipupun e todos já me viram, 
 mẽ ihcunẽa te ipupun. todos me viram. 
 Inxê mẽ ikjêjê te mẽ ipupun. Minha mãe, minhas irmãs e irmãos me viram116. 
 Wa ite kãm to itẽm ita mã mãã  Eu comecei a cantar  
60. ra icrer ita mã ixàr tyj hiahpuro e já cantei logo com força, 
 to ihcuran até terminar. 
 Caprĩ kãm to imõr  Comecei devagar  
 nẽ to ihcuran. e terminei. 
 Pêa ra mẽ ihcunêa te ipupun.  Então todos já me viram. 
65. Kôjkwa caprêc De madrugada117, 
 kôjkwa caprêc hipêr mẽ to cre de madrugada de novo cantaram. 
 Pàjquêt Xycxyc cre  O velho Xỳcxỳc cantou  
 nẽ cute imã hõr e me entregou [o maracá]. 
 Wa ra mẽ tahnã kãmpa to ipa  Como eu sempre escutava 
70. kôt imã hahkrepej itajê ite to cahyt par tu eu já sabia sabia contar118 tudo 
 ta apẽ to ihcuran. até finalizar, de manhã. 
 Pêa ra mẽ ihcunẽa te ipupun. Então todos já me viram. 
 Pêa mã cute mẽ kwỳr kryj Então eles cortaram o paparuto 
 wa ma mõ. e eu fui embora . 
75. mã inxê imã: Minha mãe me disse: 

                                                        
113 “Caminho limpo” (prycarã) é o caminho que conecta cada casa da aldeia ao pátio. 
114 Kwỳrti é o nome do amjĩkĩn que marca o fim do resguardo do primeiro filho e que também pode ser realizado 
para encerrar resguardos realizados por motivo de adoecimento. Durante toda a noite ocorre uma cantoria de 
maracá no pátio. No final da madrugada, as pessoas que estavam em resguardo são empenadas de acordo com os 
padrões de sua metade cerimonial (Catàmjê ou Wacmêjê) e, ao amanhecer, caminham até o pátio. Para finalizar, 
o paparuto é dividido e distribuído entre as casas da aldeia. 
115 “Cunhado” é a tradução provisória que faço do termo ipẽajê, que na terminologia crow-omaha krahô não 
designa tanto o irmão da esposa (WB) quanto o marido da irmã (ZH), como em português, mas apenas o segundo 
deles (para o primeiro, a designação adequada é ipãjê).  
116 Minhas irmãs e irmãos são referidos aqui por meio de um termo único, ikjêjê. 
117 “Madrugada”, em uma tradução literal, seria “noite vermelha” (kôjkwa caprêc). 
118 Mais uma vez, o ato de cantar é assimilado ao ato de narrar, dessa vez referido por Xàj por meio do verbo cahyt. 
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 “Ra ate amjĩ pẽr  “Você já se mostrou 
 atyj tahna apy atyj acrer to apa quê impej”. você já pode pegar [o maracá] e cantar bonito”. 
 Pêa mã iquêtxwỳ Kààkà mõr re rimã  Então, quando meu falecido quêtti Kààkà ainda 

estava vivo, 
 imã wa ite impar. eu o ouvi. 
80. Hõ “começo” kãm pê wa amjĩkĩn ita mã  O começo foi nesse amjĩkĩn, 
 pê wa Kwỳrti mã pê wa mẽ cumã amjĩ pẽ foi nesse Kwỳrti que eu me mostrei, 
 itar Cachoeira mẽ cumã amjĩ pẽ. foi na aldeia Cachoeira que eu me mostrei. 
 Ite mam amjĩ mã mẽ hõmpun xà  Primeiro eu vi [os cantores antigos],  
 ite mam amjĩ mã mẽ impar xà primeiro eu os escutei. 
85. Kôt mã mẽ ihcunẽa mã ijahkrepej  Todos me conhecem bem 
 ampo nã wa ijapôj mã mẽ imã wa porque quando encontro alguém  
 nẽ apu ipimxur nare eu não fico escondendo, 
 nẽ apu ipimxur nare. eu não fico escondendo. 
 Kôt pê wa hanẽ Então foi assim mesmo, 
90. nẽ imã ihkẽan to kĩn kôt pê wa hô to hanẽ nẽ.  eu gostei muito mesmo de cantar. 
 Pê ajco hanẽan mẽ tahnã imã ijapackre. Todos lembravam para mim. 
 Mẽ increr itajê wa ha jũm cukij  Eu ia perguntar a alguém sobre os cantos,  
 quê ha to imã cre nẽ ha imã pedir para cantarem para mim, 
 wa ha kãmpa nẽ ajtea nõ  ia escutar outros [cantores]  
95. nẽ ajtea ajkãmpa. escutar outros. 
 Wa ite tahnã ipyr  Eu segurei [o maracá] 
 mã pêan ra ijarẽn cahkũm tu então já falaram de mim por toda parte, 
 ijarẽn cahkũm tu. falaram de mim por toda parte. 
 Wa pa xwyjê nẽ apu ipahàm nare. Eu não tive mais vergonha 
100. quê imã ihkĩn. porque gostei muito. 
 Ra ityj ate mẽ ipupun pej tu Agora vocês já me viram bem. 
 Wa ityj krĩ kôt hamũ apu icrer to pra  Posso cantar em aldeias distantes daqui, 
 “cidade¨ kãm ityj cre. posso cantar na cidade. 
 Nẽ ampo te hihuc xà nã Em qualquer festa, 
105. wa itỳj jamãn apu cre. estou sempre cantando. 
 “Então” ra ijaprỳ cahkũm tu  Então meu nome já se espalhou!  
 Ra icarõ Minha imagem, 
 ra icarõ cahkũm minha imagem já se espalhou 
 nẽ nẽẽ ra ipahàm xà nare. e eu não tenho mais vergonha.  
110. Mẽ ihcunẽa te ijahkrepej tu ita ijõ krĩ kãm pa mã Todos me conhecem aqui na minha aldeia. 
 Ra ijaprỳ cahkũm tu. Meu nome já se espalhou. 
 Increr ihêr cupê itakjê mã Esses cantos são meus, 
 ite increr wa apu to cre  esses cantos que estou cantando  
 itajê itakjêa mã. são meus mesmo. 
115. Ahpãn mẽ increr itajê Cada um tem seus cantos, 
 hamã amẽ increr to mẽ cre cada um canta do seu jeito, 
 “mas” itar mẽ pancrear to wa mẽ cre. mas eu só canto os nossos cantos119 [dos Krahô]. 
 Pêan Pykopjê jarkwa mã kãm ajpên incjêj kãm Outros trazem cantos dos Pykopjê para cá, 
 kãm amẽ ihkwỳ to cre. cantam um pouco. 
120. Wa amẽ tahnã kãmpa  Quando eu escuto 
 nẽ amẽ tahnã xwỳj nare. não reclamo. 
 Quê ahpãn Cada um,  
 ahpãn ite mẽ imã increr kĩn xà  cada um de nós gosta de um canto, 
 “então” wa ahpãn amẽ cre. então cada um canta de um jeito. 
125. Ite Wỳhtỳ kãm icuhhê  Quando fico de pé na casa de Wỳhtỳ 
 nẽ ijõ wej Teptyc crer xàa to wa cre. canto como meu avô Teptyc cantava. 
 Nãmha quirmã ijũhtoj ti jê te ijaprãr Recentemente meu hõpin120 deixou  
 imã ampo jarkwa itajê  alguns cantos para mim, 
  cute imã irer itajê. ele deixou esses para mim. 

                                                        
119 Ao se referir a “nossos cantos”, Xàj (como Hapykrit, mais adiante) emprega a forma pronominal que expressa 
a 1a pessoa do plural exclusivo (mẽ pa), distinguindo assim entre os cantos krahô e os cantos de outros povos. 
120 Ijũhtoj é um outro termo para designar hõpin (o “amigo formal” de ego), termo pelo qual opto aqui, por já tê-
lo comentado anteriormente. Por meio dele, Xàj se refere a Olegário Tejapôc, seu amigo formal. 
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130. Wa ityj ihkàhhôc kãm  Agora na escrita  
 ipãntuw te hajỹr to “gravar” itajê  [os cantos] que ipãntuw gravou121  
 wa ha hõmpun pa eu posso ver tudo, 
 quê ha nẽ ipê ipictor nare  de mim não vão se perder  
 quê imã kĩn porque eu gosto, 
135. imã ihkĩan to kĩn. gosto muito mesmo. 
 Nẽ pa wa apu cre  Eu estou cantando, 
 ra ijõ “gravação”  minha gravação 
 ca ra amẽ kãmpa vocês já estão ouvindo, 
 ra ipãntuw te ihkwỳ to “gravar” o que o ipãntuw já gravou 
140.  ca amẽ kãmpa. vocês estão ouvindo. 
 “Então” ita mã imã ihkĩan to imã ihkĩn Então eu gosto muito mesmo, 
 wa nẽ to ipimxur nare eu não escondo não, 
 wa apu impeaj to. estou falando de verdade. 
 Wa nẽ amjĩ krã kà kãm apu amjĩarẽn nare. Já pensei muito no que estou falando. 
145. Nẽ imã impej wa hapuhnã. Eu gosto de ser o próximo. 
 Mẽ ikwỳ mẽ ikra Nossos parentes, nossos filhos  
 mã to harẽn to ipa quê mẽ tahna ikãmpa. sempre pedem para me ouvir. 
 Wa ha mẽ cumã itar cre  Eu vou cantar aqui para eles,  
 quê ha mẽ amjĩ mã jũm pupu  se alguém quer conhecer  
150. wa ha to “ensinar”  eu vou ensinar,  
 quê ikãm amjĩ mã cato comigo vai aprender. 
 Pyjê nõ to mẽ ajkrut  Quero ensinar duas meninas  
 quê mẽ imã ikre kãm em minha casa 
 mẽ imã hokrepoj to ipa para sempre cantarem para mim  
155. mẽ ijõ krĩ kãm  e em nossa aldeia 
 mẽ mã cà capĩr to ipa. sempre movimentarem122 o pátio. 
 “Então” ita mã ite amjĩ to impej xà te imã hajỹr Então meu pensamento é assim mesmo, 
 wa nẽ apu ihêj nare. eu não estou mentindo. 
 “Or” kãm iprõ icucràn prãm  Na hora [de cantar] minha mulher me pinta 
160. wa nẽ kãm apu ikrã jacot nare  eu não corto o cabelo todo, 
 ikĩ japjê  meu cabelo é comprido  
 nẽ ikrã kàr. e cortado na cabeça123. 
 Wa ajhôc  Eu vou me pintar, 
 nẽ ite ijõkrexê xà  uso o ijõkrexê xà124, 
165. ite amjĩ to impej xà cunẽa me faço bonito para todos 
  to jamãn apu amjĩ pẽr to ipa itar ijõ krĩ kãm sempre que estou me mostrando na minha 

aldeia 
 Cachoeira kãm pra to amjĩ pẽ. e quando vou me mostrar na [aldeia] Cachoeira. 
 Hãm pê “Val” kãm quirmã  Recentemente, na cidade125, 
 wa hipêr apu cre mã eu estava cantando de novo. 
170. Hõtpê jũm te icarõ pupun Sempre alguém vê minha imagem, 
 nẽ hõtpê ipupun  sempre me vêem 
 nẽ imã impej. e eu fico contente. 
 Kôt wa cumã amjĩarẽ  Por isso estou contando, 
 ca mẽ ikãmpa ita mã vocês estão me ouvindo, 
175. wa nẽ apu ihêj nare. eu não estou mentindo. 
 Amjĩkĩn nã wa ha nẽ inõr pej nare. Em dia de amjĩkĩn eu não durmo bem. 
 Wa ra apu cre ita kãm  Agora que eu já estou cantando  
 wa nẽ inõr pej nare. não durmo bem não. 

                                                        
121 Ipãntuw ou “meu nominado”: referência a mim, que fui nomeado com um nome que pertence ao conjunto 
onomástico de Xàj, e à pesquisa que desenvolvo na aldeia. 
122 Capĩr: fazer um barulho alegre, cantar, movimentar a aldeia. 
123 Referência ao corte de cabelo característico dos povos timbira, com linhas nas laterais da cabeça. 
124 Ijõkrexê xà é o nome de um ornamento feito de miçangas e medalhinhas que os cantores e as cantoras usam 
pendurado no pescoço quando cantam. 
125 No original em língua krahô, “Val”, modo pelo qual os Krahô designam, ainda hoje, a cidade de Itacajá, uma 
das cidades mais próximas da T. I. Krahô e que antigamente se chamava “Porto do Val”. 
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 Ihcajkrit to mõ wa ha te apkjê De madrugada eu fico me virando126, 
180. te apkjê me virando, 
 te apkjê me virando 
 ma cà mã tẽ  e vou para o pátio  
 mẽ cumã icrer to apẽ tu  cantar até amanhecer, 
 to ihcura. até finalizar127. 
185. Ita caxuw mã nẽ imã hahkre kêt nare  Agora eu não tenho dúvida,  
 imã hõtpê imã mẽ impar xà  estou sempre ouvindo,  
 imã hahkrepej pitti. conheço muito bem. 
 Increr ita cà mẽ hamũ aprar  A esses cantos de pátio você vai  
 ahhê nã quê ha apê apahàm nõ como se fossem tua namorada 
190. nẽ amã akrĩ hahkre kêatre hanẽ. e você não sabe mais ficar sentado. 
 Amã aprar prãm pitti É só você ter vontade de andar, 
 amã acrer prãm pitti  é só você ter vontade de cantar 
 pêa quê ha ra mẽ ihcunẽa apupu. que então todos vão te ver. 
 Juri krĩ nõ kãm jũm inã ahwỳ Se outra aldeia me convidar,  
195. krĩ nõ kãm jũm inã ihprãm  se outra aldeia me quiser,  
 wa ha itỳj mã tẽ eu posso ir.  
 Ma ityj tẽ nẽ apu cre ma nẽ tẽ. Vou para cantar e depois vou embora. 
 Quê ampo wỳr wa imõr nare  Eu não vou para fazer outra coisa. 
 Icrer wỳr  Vou para cantar,  
200. icrer wỳr wa tẽ  é para cantar que eu vou, 
 nẽ apu cre mã nẽ tẽ canto até terminar 
 to hamrẽ ma nẽ tẽ. e quando finalizo vou embora. 
 Ijõ krĩa kãm itar  Aqui na minha aldeia  
 wa itỳj hanẽ. eu canto mesmo. 
205. Kôt wa nẽ apu ihêj nare Não estou mentindo 
 nẽ ikõm kãm wa jỹ  e não é por estar sentado bebendo 
 nẽ apu icakôc nare que estou falando, 
 nẽ xãm te nẽ wa ihêxi xà nare. eu não estou enganando não128. 
 Pomquê cute amẽ irer par mã  Eles [os cantores antigos] já nos deixaram 
210. hõtpê increr to ijapackre itajê to  e os cantos de que me lembro 
 wa jamãn apu icrer to ipa ita caxuw. eu estou sempre cantando. 
 Pê imã ihkĩn Eu gosto deles, 
 imã ihkĩan to imã ihkĩn gosto muito mesmo. 
 Pomquê ajpẽn to pahpahàm nõ pyràc  Parece que somos namorados um do outro129 
215. nẽ imã ihkĩn.  e eu gosto deles. 
   

* 

Passemos agora à narrativa de Tito Hapykrit, esposo de Coxêr e irmão de Comcà e 

de Pỳtkwỳj. Durante a realização de minha pesquisa de campo ele era “cunhado” (ipãjê, WB) 

de Xàj, relação da qual decorre certa rivalidade, implicitamente presente em determinadas 

passagens de seus depoimentos, como quando ambos parecem reivindicar para si o lugar 

deixado por Tejapôc. No entanto, pelo fato de seus respectivos conjuntos onomásticos estarem 

ligados por laços da amizade formal, a relação entre eles também é marcada por respeito e 

companheirismo. Hapykrit conhece e canta muitos cantos dos Krĩkati, de onde era seu pai e 

                                                        
126 Isto é, Xàj não consegue dormir e fica se revirando na rede, esperando a hora de ir ao pátio cantar. 
127 Até finalizar (to ihcura): literalmente, “até matar” (o canto).  
128 Sendo a fonte de autoridade de seu próprio discurso, Xàj tem que reafirmar a todo momento seu valor de 
verdade, dizendo que não está mentindo e que sua reflexão não é um discurso insensato, decorrente do consumo 
de álcool. 
129 O uso do recíproco ajpẽn indica que o gosto do cantor pelos cantos é um ato recíproco: o cantor gosta dos 
cantos e estes também gostam dele. 
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toda sua família paterna e onde ele próprio foi viver por um tempo depois da morte de um de 

seus irmãos mais velhos, juntamente com seu sobrinho (ZS) e nominado Simião Jawiw. Como 

ele conta, eles foram para a aldeia São José, no Maranhão a fim de “esquecer da cara, da fala, 

do corpo e do canto [de seu falecido irmão]”130. Apesar de possuir grande conhecimento sobre 

as práticas rituais krahô e, como Xàj, também ter muita disposição em aprender novos cantos e 

ampliar seu repertório, Hapykrit começou a cantar efetivamente em público tardiamente, 

somente há alguns anos, depois que Ambrósio Cupekaj, um dos fundadores da aldeia Pé de 

Coco e cantor de grande prestígio, decidiu voltar a viver na aldeia Cachoeira. Segundo 

Hapykrit, antes de partir definitivamente Cupekaj teria dito: “eu vou embora e só raposa, lobo-

guará e seriema vão fazer barulho nesta aldeia”131. Ao ouvir esta afirmação, por meio da qual 

Cupekaj debochava dos demais cantores da aldeia Pé de Coco, subestimando-os e dizendo que 

eles não seriam cantores tão bons quanto ele próprio, Hapykrit conta que ficou “furioso” (ikryc) 

e decidiu então começar a cantar, a fim de manter a vida na aldeia animada e em constante 

movimento.  

 
Figura 10: Tito Hapykrit, na aldeia Pé de Coco. Foto: Camila Almeida, 2016. 

História de Hapykrit sobre si mesmo 
Hapykrit te amjĩ kôt harẽn xà 

   
1. Ỹhỹ Então, 
 wa ha mam amẽ cre itajê cuxà. eu queria ser como aqueles [cantores] antigos. 

                                                        
130 Wa ha   to       j-apac    tu     ih-kuc   nã   ih-cakôc  xà      nã   ih-hĩ      nã   in-crer  xà       nã 
     1     IRR INSTR R-orelha nova R-rosto REL R-fala      NMLZ REL R-corpo REL R-canto NMLZ REL  
    “Eu vou esquecer de seu rosto, de sua fala, de seu corpo, de seu canto”. 
131 Wa ha   ma ra mõ quê ha   txore   puuti          piecre   ita-jê     quê ha   apu  krĩ      ita   capĩ  
      1    IRR DIR já ir    3     IRR raposa lobo-guará seriema DEM-PL 3     IRR DUR aldeia DEM barulho 
     “Eu vou embora e raposa, lobo-guará e seriema vão fazer barulho nesta aldeia”. 
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 Pê wa amjĩa kôt  Por mim mesmo  
 imã mẽ cuxà mãre mã eu queria cantar como eles, 
5. pom quê mam amẽ crer itajê cuxà mãre mã como aqueles [cantores] de antigamente eu 

queria cantar. 
 Pê imã ihkĩn Eu gostava deles. 
 Pê wa icrire nã  Eu era pequeno  
 nẽ cormã amjĩ pẽr nare. e ainda não me mostrava132. 
 Pê ajco apu mam mẽ increr hõhkêt Antigamente havia muitos cantores. 
10. Mẽ increr tũm itajê ramã ma hamũ Pahpãm wỳr  Esses cantores antigos já foram para Pahpãm133. 
 Mẽ hopir par itajê. Todos eles já subiram. 
  Ihtotre  Ihtotre,  
  ihcãmtear Xycxyc  seu filho Xỳcxỳc, 
 iquêtxwỳre Messias mã  meu falecido quêtti Messias134.  
15. Pê Pedra Branca pĩn. Lá da [aldeia] Pedra Branca 
 mẽ ipãmjêa nõ api nẽ ajco apu cre. nossos antepassados vinham e cantavam. 
 Hitwỳpre mẽ itajê mã  Hitwỳpre e aqueles outros 
 pê wa ajco apu kãmpa to ipa eu sempre ficava ouvindo,  
 kãm mẽ kãmpa. eu os ouvia. 
20. Pêa nẽ pê nẽ jũm imã: Então ninguém nunca me falou:  
 “Hã icuxà cre mi wa ato ‘ensinar’” “Toma, vou te ensinar a cantar como eu” 
 Hajỹr nare. Não mesmo. 
 Amjĩa kôt arac ri Eu ficava em silêncio comigo mesmo 
 arac ri ajco amẽ kãmpa. e em silêncio os ouvia. 
25. Pê wa nẽ ajco apu icrer prãm to ipa nare. Antes eu não tinha vontade de cantar. 
 Mã pê wa ajpên mẽ “mudar”  [Mas] quando nos mudamos,  
 ajpên Pé de Coco wỳr mẽ ixy quando viemos aqui para a Pé de Coco, 
 pêa mã increr jamrẽare. não havia mais cantor. 
 Pêa wa apu amjĩ kãmpa. Então fiquei pensando. 
30. Itàmxwỳ Ambrósio ajco apu cre  Meu sobrinho135 Ambrósio [Cupekaj] cantava, 
 nẽ hapỹm ma cato  mas ele foi embora  
 ajco nãmha mẽ ikôt harẽ e aqui na aldeia me diziam [para cantar], 
 “mas” mã pê wa ajco nẽ apu to “saber” nare mas eu não sabia. 
 Amjĩa kôt cumã ipa jaxà  [Então] eu mesmo passei meu braço,  
35. huhkõ mã ipa jaxà pela alça [do maracá] passei meu braço  
 pêan ite icrer kãm to itẽ. e comecei a cantar. 
 To hajỹr to imõr kãm Fui cantando, 
 to hajỹr to mõr kãm fui cantando, 
 to hajỹr to mõr kãm fui cantando. 
40. Pêan ramã cumã ixàr tyj to mõ. Entrei bem firme nos cantos136. 
 Ihtyj mẽ cumã ihkôt harẽ Eu sempre cantava para o povo, 
 itar hamũ to ihcupa  às vezes eu errava, 
 “mas” to ihcupa itajê wa mã to “corrigir”  mas quando erro, eu mesmo “corrijo”, 
 cupẽ jarkwa kãm como se diz na língua dos estrangeiros. 
45. Pomquê wa “letras” to ihcupa to “corrigir” . Eu “corrijo” as “letras” que erro. 
 Pêa wa to cre Então eu canto, 
 pêan nẽ jũm te ito “ensinar” ninguém me ensinou, 
 jũm te tahna ito ihhêmpej ninguém me ensinou: 

                                                        
132 Ainda não me mostrava, isto é, ainda não cantava em público, no pátio. 
133 Pahpãm é o termo pelo qual os Krahô se referem a Deus. 
134 A exemplo do que notei a respeito da narrativa de Xàj, quêtti Messias não é o nominador propriamente dito de 
Hapykrit, mas apenas um de seus avôs.  
135 Itàmxwỳ termo pelo qual um indivíduo se refere a seus netos de ambos os sexos (SS, SD, DD, DS) – sejam 
estes filhos de seus filhos e filhas (ikra) reais ou classificatórios –, bem como aos filhos, de ambos os sexos, de 
todos os homens a quem ego feminino chama de itõ, “irmão”, e de todas as mulheres a quem ego masculino chama 
de itõj, “irmã” (fBS, fBD, mZS, mZD). Aqueles que ocupam essas últimas posições para ego também podem ser 
denominados japar/japarxwỳj, e por ser este o caso aqui, optei por traduzir este termo por “sobrinho”. 
136 Entrei bem firme nos cantos, isto é, começou a cantar com afinco e dedicação. 
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 “Hã, ita ca mĩ cuhtoj apyn to cre” “Vai, pega o maracá para cantar” 
50. nẽ amẽ ijapkrôc wa cà mã mõ nẽ icator mã  e não me enfeitaram para ir ao pátio, 
 cute mẽ ita mẽ imã hujahkre wa apu cre nare. não me disseram para cantar. 
 Wa amjĩa kôt increr wa Eu canto por mim mesmo, 
 wa amjĩa kôt kãm to tẽ. eu comecei por mim mesmo.  
 Imã ihkĩn Eu gosto dos cantos, 
55. nẽ imã ampo kôt wa to ajpa ikrã kãm nẽ por isso eu cuido [dos cantos] na minha cabeça 
 pêa wa to “soltar” hamũ ihcakũm  e então solto e espalho para longe, 
 quê hapuhnã catêjê jũm to “gravar” para aqueles que vêm depois gravarem, 
 nẽ to amjĩ cajpar caxuw  para nos defenderem, 
 nẽ to amjĩ pytàr caxuw. para nos protegerem. 
60. Nẽ intê nare Eu não guardo,  
 wa itỳj ihcakũm eu devo espalhar [os cantos] 
 jũm quê hapac tuare  para quem tem orelhas novas137, 
 nẽ ihkĩn  [para quem] gosta, 
 nẽ ihpro nare mas não pega. 
65. Ita mã mẽ increr kêt  Esses [cantores] que cantam mal  
 mẽ hapackre nare não se lembram, 
 mẽ hapac tu mã eles têm orelhas novas, 
 cute hajỹr tũam. muito novas mesmo. 
 Ite amjĩ kãm ijapac xà ajtêa rimã kôt. Meu pensamento é diferente. 
70. Wa nẽ mẽ ihkwỳ cuxà  Ao contrário dos outros [cantores] 
 jũm te ito “ensinar” nã wa amjĩarẽ nare. ninguém me ensinou a cantar. 
 Nẽ cà pê mẽ ipẽr nare. Não me mostraram no pátio. 
 Ahpãn mẽ icrer xà Cada um com seus cantos, 
 ahpãn mẽ icacaa xà. cada um com sua respiração. 
75. Nẽ ahpãn ite mẽ ihhôc . Cada um faz com palavra diferente. 
 Cuxà mãrê mã ite mẽ to “aprender” xà Como eles, eu tenho meu aprendizado 
 nẽ ajpẽn kôtre nã nare nenhum [aprendizado] é como o do outro não  
 nẽ increr nẽ itar pê jũm apu to ipa nare. e ninguém fica com os cantos. 
 Itar jũm pê hõ pahhi nare Aqui ninguém é dono dos cantos 
80. nẽ jũm pê hõ pahhi nare. ninguém é dono dos cantos não. 
 Ampo kôt mã hamũ krĩ itajê kôt increr jamrẽare? Por que em outras aldeias não tem mais cantor? 
 Quê nẽ hamrẽare tuãm Não existe mais como antigamente 
 Quê hamrẽare. Não existe mais. 
 Wa hõpĩn mẽ icrer to ipa Eu e meu hõpin [Xàj] sempre cantamos, 
85. jũm aric ria mã inã xwỳ talvez alguém ache ruim, 
 “mas” nẽ harkwa to wa icrer nare. mas eu não canto com a boca dos outros não. 
 Ajtea increr pej nẽ apu cre Estou cantando outros belos cantos,  
 wa ajtea increr cahàcre to apu cre. estou cantando outros cantos comuns.  
 Pê wa ma “Maranhão” nã rê Eu atravessei para o Maranhão, 
90. mẽ iquêtjê wỳr mã tẽ nẽ icato parti na direção de nossos antepassados 
 nẽ curi “Zé Brasil” mẽ Wetxware. lá onde vivem Zé Brasil e Wetxware. 
 Mẽ increr pej itajê  Eles eram bons cantores, 
 to ajco apu “gravar”. eles gravavam. 
 Nẽ “gravador” to ajco amẽ “gravar” nare  Não era com gravador que gravavam não, 
95. ajco ikrã kãm ajco amẽ to “gravar”. era com a própria cabeça. 
 Ijapac  Com minha orelha  
 ajco amẽ kãmpa quê ha jũm cre  eu ouvia quando alguém ia cantar, 
 wa ha jỹ nẽ kãmpa sentava e ouvia, 
 jĩkjêmpej nã “gravador”  igual a um gravador, 
100. nã ijapac to ajco amẽ to “gravar”. com minha orelha eu gravava. 
 Nẽ kôt mã pê wa icrer kãm to tẽ. Foi assim que comecei a cantar. 

                                                        
137 Orelhas novas: como já mencionei anteriormente, aproveito aqui a tradução literal de -apac tu (orelha nova). 
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 Rỳ krĩ ita kãm ahcarĩc Aqui na aldeia não se ouve mais nada, 
 mã iwawỳ te hamũ imã amjĩkĩn itajê rer nã mã  meu cunhado [Tejapôc] deixou para mim todas 

as festas  
 ra ite howhi to ihtỳj. e eu estou mantendo com força. 
105. Quê wa cre mẽ imã wa nẽ icrer cacaa nare. Eu canto e não vou deixar de cantar. 
 Ijõ krĩa kãm wa cre Na minha aldeia eu canto, 
 juri mẽ ito “convidar” wa cre. onde me convidarem eu canto. 
 Quê itajê mã mẽ pancrer Esses cantos são nossos,  
 pêan nẽ krĩ xàre increr mã nare não são cantos de aldeias diferentes. 
110. Krĩ xàre kãm hamũ  As aldeias diferentes, de longe  
 mẽ krĩ xàre mã pahkãm mã mẽ to “aprender” as aldeias diferentes é que aprendem com a 

gente. 
 Quê ha hanẽa nẽ mẽ hapac krea nã. Elas aprendem mesmo. 
 Quê ha jũm jỹ nẽ apu tahnã akãmpa  Alguém vai sentar e te ouvir 
 nẽ mã to tẽ.  e vai embora.  
115.  Kôt mã pê ijõ wej Jawiw ma to tẽ Foi assim que meu avô Jawiw levou [os cantos 

krahô para o Maranhão], 
 kôt mã hakàmpê  no lugar dele 
 nẽ mẽ ihcunẽa amẽ to increr nare. não são todos que cantam não. 
 Nẽ hõ cute hajỹr nẽ Então é assim mesmo, 
 nẽ ra tahnã ipahàm hamrẽare minha vergonha já acabou, 
120. quê mẽ inã ihkrã hitep fico diante de muita gente138, 
 mẽ inã ihkrã tyc. diante do povo todo 
 mẽ inã ihkrã hitô hohkêat e diante de tanta gente  
 wa nẽ ipahàm nare eu não tenho vergonha,  
 ramã nẽ icakôc nã ipahàm nare já não tenho mais vergonha de minha palavra,  
125. nẽ ramã icrer nã ipahàm nare já não tenho mais vergonha de meu canto. 
 Wa itỳj mẽ kãm mẽ to cumã tẽ hiahpuro Posso cantar pro povo a qualquer momento, 
 nẽ ku apu amjĩ caxuw jũm mã ijokjêr to mõ não fico esperando alguém me chamar para ir 
 quê imã to increr to cre  [não fico esperando] alguém cantar para mim,  
 wa xa tahnã kãmpa kãm to itẽm nare. para eu ouvir e começar a cantar. 
130. Ramã ikrã kãm incrinare Já tenho muitos cantos na minha cabeça, 
 ra cute ikrã to hipuhtu. minha cabeça já está bem cheia. 
 Pêa wa hamũ hapôj  Então deixo-os saírem para longe, 
 quê jũm hamũ ikôt to “gravar” para quem quiser gravar, 
 to quê rỳmã ajpên intu cumã acjêj. para que os mais novos possam logo entrar139. 
135. Ampo te hajỹr caxuw  É para isso  
 wa mam itajê amẽ cre wa amẽ hõmpu que eu vi aqueles cantores de antigamente,  
 ampo te hajỹr caxuw. é para isso. 
 Pêa ajtea Ambrósio apu cre O Ambrósio cantava diferente [do jeito dele], 
 ajtea ihcãmter XycXyc apu cre. seu único filho, Xỳcxỳc, cantava diferente. 
140. Pêa ajco kãm hanẽa nẽ to gravar  Então eu só gravava, 
 pêan nẽ Ambrósio ihcãmter Xycxyc não foi Ambrósio ou seu filho que me disseram 
 “Hà mẽ ca icuxà cre mẽ cuhtoj”  “Toma o maracá, vai cantar como eu”, 
 hajỹr nare não foi assim. 
 Amjĩa kôt. Foi por mim mesmo. 
145. Kàj amjĩa kôt cre Kàj canta por si mesmo, 
 Tepjõpir amjĩa kôt cre Tepjõpir canta por si mesmo. 
 Hõ inxũ to “ensinar” kãm nare  O pai deles não ensinou, 
  amjĩa kôt apu cre.  estão cantando por si mesmos.  
 Pêa mã hõ cute hajỹr.  Então foi assim. 

                                                        
138 Ihkrã hitep: literalmente, “muitas cabeças”. Expressão que designa uma aglomeração de pessoas, assim como 
a expressão utilizada na linha seguinte, “cabeças pretas” (ihkrã tyc), isto é, muitas pessoas reunidas. 
139 Para que os mais novos possam logo entrar, isto é, para que os jovens e novos cantores possam começar a 
cantar. 
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150. Quê mẽ icrer catêjê wa mẽ increr cunẽa  Tudo o que os cantores cantam  
 to mẽ ikrã mã acjêj. entra em nossa cabeça. 
 Ampo kôt wa cre?  Por que eu canto? 
 “Porque” ma ramã iwawỳ te irer Porque meu cunhado [Tejapôc] já nos deixou. 
 Cupê pê “padré”  Ele era padré [mestre ritual], 
155. ampo cunẽa jahkrepej. conhecia tudo 
 nẽ hanẽan nẽ mẽ pajĩ ita jõ amjĩkĩn  e das festas de nosso povo140  
 imã ihkĩn. eu gosto mesmo. 
 mẽ pajĩ crer ita to cuprõn to ipa Eu sempre reúno os cantos de nosso povo, 
 nẽ jũm te tahna imã hujahkre ninguém me mandou, 
160. nẽ hopên catêjê nem quem trabalha na aldeia, 
 mẽ pahhi nem o cacique. 
 Amjĩa kôt.  É por mim mesmo.  
   

* 

Como nas narrativas de Coxêr e de Comcà, encontramos nas narrativas de Xàj e de 

Hapykrit o “gosto” (kĩn) pelos cantos e a “alegria” (kĩn xà) produzida pelo cantar como os 

principais motivadores de seus respectivos processos de aprendizagem. À exemplo do que 

relatam as cantoras, eles descrevem o início desse processo como um período de escuta, ao 

longo do qual eles foram enchendo a cabeça de cantos (H. 95, 130): “eu ainda não cantava, 

ficava apenas pensando até de tarde”, diz Xàj (X. 26, 27); “eu era pequeno e ainda não 

mostrava”, diz Hapykrit (H. 7, 8), mas “tudo o que os cantores cantam entra em nossa cabeça” 

(H. 150-151). 

Xàj expressa essa condição inicial de aprendiz silencioso lembrando que, quando 

pequeno, ficava deitado sozinho “no meio do caminho” (X. 29) que ligava sua casa ao pátio, 

ouvindo em silêncio os cantores e pensando que “queria segurar o maracá como eles, [queria] 

cantar como eles” (X. 32, 33). E assim como Coxêr e Comcà dizem que foi a partir do momento 

em que elas ganharam o hahĩ que passaram a efetivamente cantar, tanto Hapykrit quanto Xàj 

se lembram do momento em que, pela primeira vez, passaram o braço pela alça do maracá e 

começaram a cantar em público tudo o que já haviam aprendido – e, assim como elas, eles 

tampouco atribuem qualquer participação ou influência direta de seus respectivos nominadores 

nesse processo. Ao contrário, Xàj afirma ter sido incentivado a pegar o maracá e a cantar por 

Xỳcxỳc, cantor já falecido e que à época era seu sogro (X. 38-71), enquanto Hapykrit diz que 

começou a cantar somente depois de adulto, ressaltando diversas vezes em sua narrativa que 

foi “por si mesmo” (amjĩa kôt; H. 34, 52, 53, 144) que aprendeu os cantos e decidiu pegar o 

maracá pela primeira vez: “Ninguém nunca me falou: ‘Toma, vou te ensinar a cantar como eu’ 

(...), não foi assim” (H. 19-24) – o mesmo tendo ocorrido, segundo ele, com os cantores Kàj e 

Tepjõpir (H. 145-148). 

                                                        
140 “Nosso povo” (mẽ pajĩ) ou “nosso corpo”, “nossa carne”. Discuto o morfema lexical -ĩ mais adiante. 
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Outro ponto em comum às narrativas de Xàj e de Hapykrit que merece ser 

sublinhado é a afirmação de que a perda do pahàm (sentimento de “vergonha”, “embaraço”) 

foi central para que eles efetuassem a passagem da posição de ouvinte a de cantor. Categoria 

comum ao pensamento de todos os povos Jê setentrionais, e sobre a qual diversos autores já 

escreveram141, o conceito de pahàm expressa a capacidade dos indivíduos de agirem 

socialmente, de acordo com os valores e os princípios éticos e morais que regem cada tipo de 

relação inter-pessoal e a vida coletiva de modo geral. Essa capacidade é desenvolvida por meio 

da produção do parentesco humano e varia ao longo dos diferentes estágios do ciclo de vida da 

pessoa (Coelho de Souza, 2002: 502). À exemplo dos animais (pryre), dos mortos (mẽ tyc) e 

dos estrangeiros (cupẽ), as crianças (akryjre) são ditas seres pahàmnõ (“sem vergonha”), que 

devido à ausência de pahàm têm um comportamento inconstante e relutam em ouvir e seguir 

os conselhos e ensinamentos das pessoas mais velhas. À medida que crescem, amadurecem 

suas orelhas e desenvolvem a capacidade de audição e de retenção de conhecimento, elas vão, 

contudo, se tornando capazes de agir de acordo com os códigos de conduta que regulam cada 

tipo de interação social, até que, quando adultas, se tornam plenamente capazes de agir de 

maneira adequada em cada contexto relacional distinto. Os velhos (mẽ càre), por sua vez, 

também são concebidos pelos Krahô como seres pahàmnõ, mas não por não saberem ouvir ou 

falar corretamente ou por ignorarem as regras sociais, e sim por já se situarem, em alguma 

medida, para além delas, já que seus corpos já se formaram integralmente e eles já exerceram 

plenamente sua condição humana (mẽhĩ) por meio de seu engajamento no processo de 

fabricação de pessoas. 

Entre rapazes (mẽntuwajê) e moças púberes (mẽ cuprỳ), contudo, o pahàm 

frequentemente se manifesta de maneira negativa, produzindo um excesso de timidez e de 

retraimento em suas interações cotidianas e rituais. Quanto a essas últimas, é justamente para 

reverter esse excesso de pahàm e estimular seu envolvimento na vida cerimonial que o hahĩ e 

o maracá lhes são presenteados. Além disso, uma série de “brincadeiras” (amjĩkĩnre) são 

realizadas com o intuito de fazer com que eles se sintam à vontade no pátio, soltem a voz e 

cantem. Em uma delas, por exemplo, todas as pessoas da aldeia, mas sobretudo os mais jovens, 

se reúnem no pátio de noite e formam um grande círculo em torno do cantor de maracá. Ele 

começa então a cantar dois cantos de um repertório próprio desse contexto e se detém à frente 

de cada um dos presentes, convocando-os a cantarem com ele. Os jovens que conseguem 

acompanhá-lo sem dificuldade, revelando não só que têm uma boa voz, mas também que estão 

                                                        
141 Cf. Carneiro da Cunha (1978), Coelho de Souza (2002), Crocker (1990), DaMatta (1976), Lea (2012), Melatti 
(1978), Seeger (1981), entre outros. 
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guardando e aprendendo os cantos (apesar de ainda não cantarem em público), sempre recebem 

comentários elogiosos dos mais velhos, que à partir de então passam a estimulá-los a cantar 

ainda mais. 

Ainda que apenas momentaneamente e em contextos relacionais precisos, o cantar 

exige, assim, a perda do pahãm. Essa condição do cantor se expressa claramente no nome de 

um dos gêneros de canto que ele canta no caminho circular da aldeia (Increr pahàm nõ, ou 

“cantos sem vergonha”) e também na maneira como Xàj diz, em seu depoimento, que os cantos 

são como uma “namorada”142 (X. 162, 163) para o cantor, formulação que, além de remeter 

novamente ao teor “erótico” que perpassa a interação entre homens e mulheres no pátio (ao 

qual aludi anteriormente), indica que a relação entre os cantos e o cantor se configura como 

uma relação afetiva e de “cuidado” (to ajpa, H. 55), que se desdobra para além do âmbito da 

vida doméstica e do círculo das casas. Do contrário, caso o cantor não cuide bem dos cantos 

que se deitam e repousam em sua cabeça, eles fogem, como dizia Coxêr em seu depoimento. 

Ainda da perspectiva dessa condição pahàmnõ do cantor, vale notar que sua figura 

também poderia ser comparada à figura dos “palhaços rituais” (hoxwa), personagens 

cerimoniais143 que surgem no pátio da aldeia durante o Jàtjõpĩ, o grande amjĩkĩn realizado no 

período de colheita da batata-doce. Como notou Morim de Lima (2010), os hoxwa também são 

concebidos como seres “sem vergonha”, por ignoram as relações de parentesco e as formas de 

tratamento adequados para cada uma elas. Por essa razão, eles brincam constante e 

indistintamente com todos, tratando os homens como mulheres, seus amigos formais como 

indivíduos comuns, não-parentes como parentes, e vice-versa. No entanto, mais do que 

similaridades, a comparação mais atenta entre essas duas figuras também expõe uma série de 

diferenças entre elas. Em primeiro lugar, a postura corporal dos hoxwa é desarticulada e 

desengonçada, remetendo mais ao corpo das crianças e dos velhos do que ao corpo do cantor 

propriamente dito, cuja postura ereta, empunhando o maracá no centro da aldeia, constitui 

justamente o protótipo do homem adulto e plenamente socializado. Em segundo lugar, os hoxwa 

são seres mudos, que não falam nem cantam e que fazem uso somente da expressão corporal 

em suas performances, mimetizando o comportamento de diversas alteridades não-humanas e 

dos estrangeiros (cupẽ). Além disso, se o comportamento dos hoxwa se caracteriza por seu 

aspecto cômico e jocoso, o comportamento dos cantores de maracá, ao contrário, é concebido 

                                                        
142 “Namorada” é a tradução que os próprios Krahô costuma dar da expressão i-pahàm nõ xà (1-vergonha NEG 
NMLZ), algo como “aquele(a) com quem não tenho pahàm”. 
143 Personagem cujas prerrogativas são, portanto, transmitidas por meio do sistema onomástico. 
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como hoprê (“valente”, “aguerrido”, “corajoso”) e não desperta riso em seus expectadores, mas 

admiração.  

 Voltando ao ponto onde paramos, depois de passar um longo período ouvindo e 

pensando solitariamente nos cantos, o jovem cantor enfim supera a inibição gerada pelo excesso 

de pahàm e passa então a externalizar seus conhecimentos e a se mostrar (X. 81, 82) diante de 

todos no pátio. Como Ewart (2008) notou em sua etnografia sobre os Panará, a dialética entre 

o ver e ser visto constitui uma característica tão central na sociabilidade dos povos Jê quanto o 

desenvolvimento da escuta e da capacidade de falar e cantar, sendo fundamental para a 

compreensão dos processos de formação da pessoa entre esses povos. Segundo ela,  

 
a disponibilidade visual (…) permitida pela disposição da aldeia, onde todos podem 
ver a casa de todos a partir de seu próprio ponto de vista, não se encontra em contraste 
moral com a audição e a fala. Ao contrário, assim como a capacidade de falar e de 
ouvir bem são índices de maturidade individual e de status moral, também a 
disponibilidade visual, o estar ao ar livre e ser visto envolvido no processo que produz 
a vida diária, são aspectos importantes de como as pessoas reais vivem144 (Ewart, 
2008: 520). 

 

E com efeito, superado o pahàm, a visibilidade propiciada pela exposição no pátio 

é algo que agrada e motiva bastante os cantores, que se adornam cuidadosamente e se fazem 

belos (amjĩ to impej; X. 165) antes de iniciarem suas performances. Xàj em particular, realça 

em seu depoimento que pegou o maracá pela primeira vez “diante de muita gente” (X. 120) e 

que, a partir desse momento, todos na aldeia o viram (X. 44-64) e passaram a falar dele por toda 

parte (X. 97, 98). A partir de então, ele não teve mais vergonha e seu nome (ijaprỳ) e sua imagem 

(icarõ) se espalharam: “Agora vocês já me conhecem bem, posso cantar em aldeias distantes 

daqui, posso cantar na cidade. Em qualquer festa estou sempre cantando. Então meu nome já 

se espalhou (...), minha imagem já se espalhou e eu não tenho mais vergonha” (X. 101-109).  

Esta noção de “espalhar” (cahkũm) a que se refere Xàj nessa passagem também 

merece receber nossa atenção aqui, pois assim como as noções de “roubo” e de “mistura” 

analisadas anteriormente, ela também constitui uma noção central para a compreensão da forma 

como os cantores krahô concebem suas performances e o modo como se efetua a circulação 

dos cantos de maracá. Ela também pode ser encontrada no depoimento de Hapykrit, como por 

exemplo quando ele diz: “eu cuido [dos cantos] na minha cabeça e então eu solto e espalho para 

                                                        
144 Tradução minha do original em inglês: “[The] visual availability (…) exposed by the layout of the village where 
everybody can see everybody else’s house from the vantage point of their own, does not stand in moral contrast 
to hearing and speaking. Instead, just as the ability to speak and hear well are indices of individual maturity and 
moral status, so visual availability, to be out in the open and to be seen to be engaged in the productive processes 
of daily life are important aspects of how real people live” (Ewart, 2008: 520). 
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longe, para aqueles que vêm depois gravarem” (H. 56, 57). Se, como vimos anteriormente, o 

cantor deve apre(e)nder cantos de outros coletivos e trazê-los para que sua aldeia os conheça – 

o não-aprendizado contínuo de novos cantos levando ao enrijecimento de seu repertório e ao 

enfraquecimento de sua performance e do interesse que ela pode despertar –, vemos agora que 

esse vetor centrípeto depende de um vetor centrífugo complementar para se efetuar: o cantor 

também deve “espalhar” os cantos que conhece pelo mundo, a fim de que outros cantores 

possam, justamente, aprendê-los e levá-los consigo para outras aldeias. Como certa vez o ancião 

Amazonas Jaje exortava um jovem cantor de maracá que se apresentava no pátio da aldeia 

Pedra Branca:  

 
Wacmẽ145, continue espalhando [os cantos] como flechas! 

Espalhe e torne a juntar! 
Continue firme porque está ficando bom! 

Muito bom, muito bom! 
Você não pode fracassar porque as mulheres estão firmes!146. 

 

Espalhar e roubar constituem, assim, noções correlatas e complementares, duas 

faces de um mesmo processo sociocosmológico de circulação de conhecimentos que os 

cantores devem ativamente promover. Não espalhar os cantos, ao contrário, implicaria em 

incorrer naquela que, entre os Krahô como entre os povos ameríndios de modo geral, constitui 

uma das maiores faltas morais – a sovinice (to hõõxỳ). E, de fato, tanto na narrativa de Xàj 

quanto na de Hapykrit podemos perceber em filigrana que a todo momento eles estão buscando 

se afastar da figura do cantor sovina que, ao invés de difundir e espalhar os cantos, guarda-os 

apenas para si. Hapykrit, por exemplo, diz: “eu não guardo [os cantos] para mim não, eu não 

guardo, eu devo espalhar, para quem tem orelhas novas [não se lembra], [para quem] gosta [dos 

cantos], mas não pega” (H. 50-64), enquanto Xàj, em outro trecho de seu depoimento que 

apresento agora, aborda de modo mais explícito essa questão: 

 
 Quê mẽ increr itajê mam Aqueles cantores de antigamente  
 increr to mẽ hõõxỳ sovinavam os cantos, 
 to hõõxỳ. sovinavam. 
 Krĩ nõ kãm jũm ha increr pom amẽ to cre itajê  Quando iam cantar em outras aldeias  
220. quê nẽ jũm to ihcunĩ jamã to cahyt par nare. não cantavam os cantos completos. 
 Ampo kôt?  Por quê? 
 Quê to hõõxỳ  Porque sovinam 
 nẽ mẽ cumã quê nẽ to cre ita kãm  e quando cantam para o povo 

                                                        
145 Wacmẽ é uma referência à metade cerimonial Wacmêjê, a qual está ligado o conjunto onomástico do cantor que 
se apresentava no pátio naquela ocasião. 
146 Citado em Borges (2014: 290). 
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 quê nẽ hamũ mẽ cumã ihcunẽa cahkũm não espalham tudo para longe, 
225. ihcunẽa jarẽn xà nã harẽn to ipa nare nunca contam todas as histórias147, 
 nẽ to ihnõ jirõn nare kãm  não amarram148. 
 Ra to ihnõ capa Já pegam outro [canto] 
 nẽ to ihkwỳ cahyt par nare  e não fazem inteiro,  
 to ihpro to mõ. puxam outro. 
230. Mẽ ihkwỳ increr hõ hõõxỳ to hanẽ.  Alguns [cantores] são sovinas mesmo. 
 Wa ra amẽ ihkwỳ pupu. Eu já conheci alguns assim. 
 Amjĩa nã ite mã “Água Branca” kôt Eu mesmo, na aldeia Água Branca 
 to jỹ amjĩ nã inxũcprỳ Hapôr cukij  me sentei com Hapôr, meu pai novo, 
 nẽ cumã pê imã  para ele me contar  
235.  mam mẽ iquêtjê nõ cute mẽ amjĩ nã ihkrãm nĩre 

rimã 
como nossos antepassados movimentavam149, 

 cute amjĩ Hopti ita crer to. como cantavam o canto de Hopti, 
 to hõõxỳ pê wa pê imã: [mas] ele sovinou e me disse: 
 “Ituwahũm amã wa ha ‘só quatro’ nẽ amã cuhõ  “Filho150, vou dar para você só quatro cantos, 
 ca tahna ikãmpa”. você me escuta”. 
240. Pê to imã cre  Ele cantou para mim, 
 pê wa tahnã kãmpa eu escutei, 
 “mas” quê hõtpê hipêr mõ. mas sempre quero mais. 
 Wa ha ihcukĩj quê imã hipêr imã ihkwỳ Eu vou pedir a ele os outros [cantos], 
 imã ihkwỳ hõ. para ele me dar os outros. 
245. Wa cuxà hapy nẽ apu to ipa. Quero carregá-los sempre comigo, 
 cuxà amjĩ mã to ikrã kãm cunõ apu to ipa  quero guardá-los em minha cabeça  
 cuxà to cre.  como ele quero sempre cantar. 
 Mẽ pantu mã mẽ increr pej kwỳ  Nossos jovens, alguns de nossos belos cantos  
 jahkre kêatre hajỹr não conhecem mesmo 
250. kôt mã mẽ ihkwỳ increr pej catêjê  porque alguns bons cantores  
 mẽ increr to mẽ hõõxỳ. sovinam os cantos. 
 Wa nẽ apu ihêj nare! Eu não estou mentindo! 
 Kôt mã ra krĩ cunẽa kôt  Por isso em todas as aldeias  
 ra increr kwỳ apu amjĩjarẽ cu mẽ kãmpa ouvimos apenas alguns serem ensinados,  
255. kôt mã mẽ increr to cute mẽ hajỹr! porque fazem assim mesmo com os cantos! 
 Mẽ ihkwỳ quê nẽ ihcunĩ cahyt par nare.  Alguns não completam tudo, 
  quê nẽ ihcunĩ cahkũm nare.  não espalham todos. 
 Quê ha huwahi  Ele vai segurar [os cantos], 
 ihkrã kãm huwahi tu  segurar em sua cabeça 
260. quê ha nõ. [o canto] vai ficar deitado [em sua cabeça]. 
 Ma apu intê Fica guardando para si, 
 ma apu intê. fica guardando para si. 
 Kôt mã mẽ ihkwỳ hanẽ increr to hõõxỳ  Então alguns sovinam mesmo os cantos, 
 te mã wa ra hõmpun to ipa  sempre vejo isso acontecer. 
265. Imã hahkrepej kôt ita mã. Eu conheço bem tudo isso. 
 Wa nẽ apu ihêj nare. Não estou mentindo, 
 quê cute mẽ hajỹr jê eles são assim mesmo, 
 quê nẽ to ihcunĩ juri ampo jõ amjĩkĩn nã  não cantam tudo nas festas,  

                                                        
147 Se, como notei anteriormente, o ato de cantar é muitas vezes assimilado ao ato de “falar” e de “narrar”, aqui os 
cantos são assimilados por Xàj a uma “história”, a uma “narrativa” (jarẽn xà). 
148 No capítulo V, voltarei a esta noção de “amarrar” os cantos, também traduzível como “fazer um nó” entre eles. 
149 Ihkrãm nĩre: movimento muito forte, associado à intensa vida ritual, musical e vocal dos antepassados. 
150 Ituwahũm: termo pelo qual um homem se refere aos filhos de mulheres com quem ele já teve relações sexuais. 
Para ego feminino, ituwa mentxi. 
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 quê nẽ hõr nare não dão não, 
270. to ajkrut to incrê cator  deixam sair apenas dois ou três cantos 
 pêan ihcunẽa to ankrê. e então ficam em silêncio com todo o resto. 
 Kôt mã hõ cute hajỹr.  É assim mesmo que acontece.  
 Wa mẽ ikra mẽ itàmxwỳ  Dos meus filhos e dos meus netos 
 wa nẽ to ipimxur nare eu não secondo, 
275. wa hanẽan krĩ kôt apu pra  eu ando em outra aldeia  
 wa nẽ to ipimxur nare. e não escondo. 
 Wa ityj apu harẽn to apu pra  Eu posso sempre andar e contar 
 cuxà mãa mã hahkrepej itajê como aqueles que tudo conhecem151, 
 wa nẽ to ipimxur nare eu não escondo, 
280. imã ihkĩn.  eu gosto [dos cantos]. 

 

Notemos, nessa passagem, que ao criticar os cantores sovinas que retêm os cantos 

na cabeça e “não cantam tudo nas festas” (X. 272), Xàj realiza uma espécie de inversão de sinal 

no diagnóstico realizado por Comcà e Coxêr acerca das razões do estado contemporâneo de 

“decadência” dos cantos e dos cantores krahô. Recusando-se a atribuir tal situação 

simplesmente ao desinteresse dos cantores mais jovens pelos cantos dos antepassados, ou ao 

interesse deles pelos cantos de outros coletivos timbira, Xàj o atribui, ao contrário, justamente 

à atitude sovina dos antepassados e dos cantores mais velhos que, segundo ele, não mostram, 

não ensinam e não espalham suficientemente tudo aquilo que conhecem (X. 252-255). Xàj 

inclusive exemplifica o ato de sovinar por meio de um episódio de sua trajetória particular, em 

que ele pediu a um cantor mais experiente (e que é seu pai classificatório) que lhe ensinasse um 

determinado repertório de cantos, mas este lhe ensinou apenas alguns poucos, sovinando os 

demais. Cantor apaixonado por seu ofício e sempre disposto a comparecer ao pátio de sua e de 

outras aldeias para cantar (X. 277-284), Xàj se recusa, assim, a conceber sua performance como 

um retrato pálido ou uma “réplica empobrecida” (Franchetto, 2000: 493) das performances dos 

cantores do passado – que, como diziam as cantoras, teriam sido melhores, mais bonitas e “mais 

completas” que as atuais (Cx. 167). Mais do que isso, salientando a todo momento o gosto e o 

carinho que nutre pelos cantos, e convicto da qualidade de seus conhecimentos, Xàj chama para 

si a tarefa de levar os cantos adiante e de garantir sua transmissão às novas gerações.  

A atividade dos cantores de maracá demonstra, assim, que eles estão implicados em 

uma dimensão da prática socioritual krahô em que eles devem fazer os cantos circular no espaço 

(entre as diferentes aldeias) e no tempo (entre as diferentes gerações) sem qualquer tipo de 

barreira ou entrave, não havendo nenhum tipo de relação (de parentesco ou ritual), com algum 

grau de formalização ou de institucionalização, que autorize qualquer pessoa a exercer algum  

                                                        
151 Referência à disposição que tinha Tejapôc em sempre ir a outras aldeias para cantar, lembrar, ensinar e conduzir 
os movimentos rituais de cada amjĩkĩn. 
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Figura 11: Xàj cantando com Coxêr e Comcà no pátio da aldeia Pé de Coco. Atrás, algumas crianças com pahàm. Foto: Ana 

Gabriela Morim de Lima, 2014. 

tipo de controle restritivo sobre eles. Como diz Hapykrit, “aqui ninguém é dono dos cantos, 

ninguém é dono dos cantos não”152 (H. 79-80). No entanto, ainda que os princípios que regem 

o regime sociocosmológico de conhecimento próprio aos cantos de maracá tornem ações e 

comportamentos restritivos desse tipo se não impossíveis, ao menos altamente questionáveis, é 

preciso ainda assim se perguntar a que exatamente corresponde essa vontade de sovinar e de 

“cortar a rede” (Strathern, 2014) que pode acometer os cantores. Quanto a isso, notemos, que o 

próprio Xàj, por exemplo, ao mesmo tempo em que critica os cantores sovinas afirma, em 

determinado momento, que “esses cantos são meus, esses cantos que estou cantando são meus 

mesmo” (X. 112-114). A que corresponde então esse desejo de “posse” dos cantos e qual a 

função que a retenção de conhecimentos e a interrupção de seu fluxo de circulação pode 

desempenhar em um regime de conhecimento tão aberto e horizontal como esse? 

Tratando das acusações recíprocas que, entre os Djeoromitxi como entre os Krahô, 

marcam as relações intergeracionais – com os mais velhos acusando os mais novos de não 

quererem aprender e estes, por sua vez, acusando aqueles de não quererem ensinar –, Soares-

                                                        
152 Itar  jũm         pê   h-õ       pahhi         nare 
     aqui ninguém LOC R-POSS chefe.dono NEG 
     “Aqui ninguém é dono deles [dos cantos] não”. 
O termo pahhi (cuja tradução literal é “nosso osso”) utilizado por Hapykrit designa tanto o “cacique”/“chefe” da 
aldeia humana quanto os chefes das espécies não-humanas com os quais os xamãs e os personagens míticos 
interagem para adquirir algum tipo de capacidade ou conhecimento e para negociar a cura de um doente. Como 
argumenta Morim de Lima (2016: 243), este termo poderia ser compreendido como constituindo a variante timbira 
do conceito pan-ameríndio de “dono”/ “mestre” (Fausto, 2008). Assim, é interessante notar que Hapykrit utiliza 
este termo pela negativa, negando-o como aplicável à relação que o cantor estabelece com os cantos. 
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Pinto propôs, a partir de reflexões desenvolvidas por Strathern em Partial connections (1991), 

que essa “recusa recíproca” talvez possa ser compreendida enquanto manifestação de um 

campo de relações “que distribui seu potencial criativo a partir de ‘perdas de informação’” 

(2014: 274). Afinal, sugere ela,  

 
reter conhecimento (...) parece ser um momento conectado com sua externalização. E 
é isso o que possibilita diferenciar os conhecedores de outras pessoas. É nessa dobra 
que se concentra o papel das perdas, pois alguém só pode externalizar aquilo que um 
dia pode reter (idem). 

 

À luz dessas considerações, a sovinagem dos cantores krahô pode então ser 

compreendida como uma operação que, ao tornar possível a retenção momentânea daquilo que 

de todo modo deve circular, lhes permite diferenciar seu conhecimento do conhecimento dos 

demais cantores, compondo repertórios pessoais de cantos de acordo com seu gosto, escolhas 

e trajetórias particulares. Evidentemente, tal singularização só pode ser transitória e passageira, 

já que no instante mesmo em que os cantos são externalizados eles começam a ser roubados e 

aprendidos por outros cantores, caindo novamente em circulação153. No entanto, se apreciados 

e validados pelo público, esses sucessivos esforços de singularização são capazes de fazer com 

que o nome do cantor se espalhe junto com os cantos que ele é capaz de apresentar 

momentaneamente como seus, dando-lhe “fama”154. Consequentemente, o cantor amplia 

consideravelmente sua circulação, e isso não somente no espaço – como vimos a partir do caso 

de Tepjõpir –, mas também no tempo: com efeito, os cantos que ele cantava bem, em 

performances consideradas impej (“boas”, “belas” e “corretas”), permanecerão associados a seu 

nome e à memória de sua pessoa mesmo após seu falecimento, tornando então possíveis 

formulações como “aqueles cantos do velho Ihtot e do velho Kààkà”, “os cantos de meu pai” 

                                                        
153 Esta situação é algo similar a que foi identificada por Lea acerca da desvalorização a que estão sujeitos os 
nekretx mẽbêngôkre caso sejam transmitidos a muitas pessoas e, assim, circulem excessivamente, perdendo sua 
função diferenciante – dinâmica que Gordon (2006: 408), por sua vez, chamou de “comunização”. No entanto, 
como a própria autora nota, “a busca mẽbêngôkre de singularidade é inesgotável. Não basta que cada Casa tenha 
suas porções de carne, seus animais de estimação, seus adornos e seus papeis cerimoniais. Dentro de cada uma 
dessas categorias há sempre a tentativa de encontrar nekretx exclusivos. Todos os homens usam um capacete de 
cera, mas apenas uma Casa usa capacetes redondos; todos usam um tiracolo de buriti, mas apenas aquele de uma 
Casa é envolvido em palha de babaçu; todas as Casas têm porções de carne, mas somente uma tem a prerrogativa 
de receber os jabutis que morrem sem intervenção humana, e assim por diante” (Lea, 2012: 384). 
154 Como notou Nancy Munn, a partir de sua etnografia em Gawa, “fame is a mobile, circulating dimension of the 
person: the travels (-taavin) of a person’s name (yaga-ra) apart from his physical presence. In fame, it is as if the 
name takes on its own internal motion traveling through the minds and speech of others (…). As iconic and 
reflexive code, fame is the virtual form of influence. Without fame, a man’s influence would, as it were, go 
nowhere: successful acts would in effect remain locked within themselves in given times and places of their 
occurrence or be limited to immediate transactors. The circulation of names frees them, detaching them from these 
particularities and making them the topic of discourse through which they became available in other times and 
places” (Munn, 1986: 105-107). 
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(Cx. 44, 59) que encontramos nos depoimentos de Coxêr e de Comcà155 e nas quais pode-se 

dizer que todo cantor aspira figurar no futuro: “os cantos de Xàj”, “os belos cantos de Tepjõpir”, 

“os belos cantos de Tejapôc”, dirão um dia, quem sabe, aqueles que os ouviram. Desse ponto 

de vista, aliás, a própria lembrança do nome e da história de Kohkot Jõ Tom poderia ser 

compreendida como decorrente do caráter inovador e, portanto, memorável da ação do menino 

que trouxe novos cantos para a aldeia, singularizando sua performance diante e contra a 

performance dos cantores mais velhos, os quais, por sua vez, foram esquecidos: como dizia 

Tejapôc em determinado momento de sua narrativa, “o nome do quêtti dele [de Kohkot Jõ Tom] 

ninguém sabe, eu não perguntei. O nome daquele que ensinou é conhecido [Kohkot Jõ Tom], 

o nome dele eu sei” (T.199-202). Vale sublinhar também que essa associação entre canto, nome 

e pessoa que estou perseguindo aqui não se confunde com aquela que é dada pela onomástica 

e pelo sistema ritual que, como argumentei anteriormente, constitui a face etnograficamente 

mais conhecida da vida cerimonial timbira. Ao contrário, trata-se aqui de uma associação que 

se efetua a posteriori, ou seja, que não se (re)produz automaticamente com a transmissão de 

conhecimentos e prerrogativas rituais por meio da nominação, e sim se coloca como uma 

possibilidade a ser ativamente produzida e aberta pelos cantores por meio da beleza e do sucesso 

de suas performances. 

No entanto, os depoimentos de Xàj e de Hapykrit nos permitem ir ainda um pouco 

mais longe na compreensão dessa vontade de diferenciação dos cantores de maracá e dos efeitos 

que ela produz sobre esse regime de conhecimento ao atravessá-lo. Segundo eles, “cada um de 

nós gosta de um canto, então cada um canta de um jeito” (X. 203, 204); cada um canta “com 

sua respiração, cada um faz com palavra diferente” (H. 73, 74). Compreendidas com atenção, 

essas afirmações apontam para o fato de que a singularização dos repertórios não se realiza 

somente por meio da (re)combinação de cantos que pré-existem à performance de maneira fixa 

e imutável e que, ao serem roubados e espalhados por outras aldeias, surgem apenas localmente 

como “novos”. Mais do que isso, essas afirmações dão a entender que a diferenciação e a 

singularização dos repertórios também podem incidir sobre o próprio conteúdo dos cantos 

(“palavras diferentes”) e sobre o modo como cada cantor os enuncia (“cada um com sua 

respiração”). Quanto a isso, ao conversar com um outro interlocutor, Dodani Piikên, ainda sobre 

o prestígio e o sucesso de Tepjõpir, ele me explicou que: 

                                                        
155 Estas afirmações e aquela feita por Xàj são feitas por meio de formulações heterogêneas em língua krahô. Xàj, 
por exemplo, emprega o morfema -takjê em seu enunciado, marcador de posse a nível da oração, ao passo que 
Coxêr utiliza o morfema -õ, marcador de posse a nível do sintagma nominal. Assim, em nenhuma dessas 
afirmações se emprega o termo pahhi que, como notei, seria o termo a ser utilizado para expressar algum tipo de 
controle ou domínio sociocosmológico sobre o conhecimento dos cantos. 
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Tepjõpir é conhecido porque puxa cantiga de todo lado, ele viaja muito e aprende 
rápido. Ele aprende cantigas de outro povo e ele mesmo passa para a língua do 
Krahô, ele mesmo muda para poder cantar. Ele é criativo mesmo, é como compositor. 
Ele passa para a língua do Krahô. Só cantor mesmo consegue fazer isso, porque sabe 
como funcionam os cantos, sabe quais são as palavras e daí adapta o que precisar. 

 

Essas considerações de Piikên são interessantes porque mostram, primeiramente, 

que apesar da mútua inteligibilidade das variantes da língua timbira, o sistema não está isento 

de uma intrincada fricção sociolinguística interna, no interior da qual cada variedade dialetal é 

valorizada como sinal diacrítico de identidade individual e coletiva. Além disso, nessas 

considerações o “roubo” e a “mistura” de cantos são não só explicitamente elaborados por 

Piikên como gestos “criativos” dos cantores, como a própria criatividade em questão é pensada 

por ele como um exercício ativo de “tradução”: ao “puxar cantigas de todo lado” e passá-las 

de uma língua timbira a outra, o cantor “muda” e “adapta o que precisar”. O roubo de cantos 

não produz, portanto, apenas o espalhamento de um contexto local a outro de “ítens” 

verbomusicais que permaneceriam idênticos a si mesmos, mas também sua transformação ao 

longo da trajetória por eles percorrida no tempo e no espaço156. Evidentemente, tais 

transformações operadas no conteúdo dos cantos ainda permanecem subordinadas a um 

conjunto de convenções estabelecidas pela “tradição”, que são responsáveis por fazer com que 

os cantos sejam, precisamente, cantos mẽhĩ (timbira) e não cantos cupẽ (“estrangeiros”, sejam 

estes povos não-timbira ou não-indígenas), e um cantor que as ignore completamente será 

inevitavelmente criticado por “errar” ou, ainda, por “inventar” um canto que simplesmente não 

existe. Como dizia Comcà, “se alguém deles cantar para mim e errar, eu vou escutar e eu mesma 

vou corrigir” (Cm. 173-175).  

Essa questão sobre a possibilidade dos cantores realizarem modificações nos cantos 

de maracá nos permite abordar ainda um outro trecho da narrativa de Hapykrit, no qual ele trata 

de um outro tipo de alteridade que também se constitui, para ele, como fonte de aprendizagem 

de novos cantos. Segundo Hapykrit,  

 
 Increr nẽa to increr nare itajê mã.  Os cantos que não se canta mais 
 mẽ caprẽp mẽ to cre  os espíritos157 cantam.  

                                                        
156 Entender exatamente como opera essa “tradução” dos cantos de uma língua timbira em outra, e sobre quais 
elementos do canto ela incide, exigiria seguir a viagem de um canto desde o momento em que um cantor o ouve e 
o aprende em uma aldeia distante, até o momento em que ele o enuncia “com suas palavras e respiração” em sua 
própria aldeia – o que, se não de todo impossível, constitui certamente tarefa bastante difícil de ser empiricamente 
realizada. 
157 “Espírito” é, aqui, tradução de caprẽp, termo que, segundo Hapykrit, é uma “palavra dos antigos” utilizada 
para designar os mẽcaro, os “espíritos” dos mortos. A princípio, tratar-se-ia então de um sinônimo desse segundo 
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165. Wa ijõt par pê kãmpa Eu adormeço e escuto 
 nẽ ikrã mã acjêj. e na minha cabeça [os cantos] entram. 
 Wa ampra pêan mẽ to amjĩa packre. Quando acordo, eu me lembro. 
 Mẽ hanẽa nẽ “uuu” nẽ quê ikrã kãm Os cantos fiiicam mesmo na minha cabeça  
 mẽ increr to hicu nare. e nunca terminam. 
170. Mãrha pêa mã ankrê  Talvez enquanto estou parado,  
 wa pêa mã mẽ ijapac mã hacjên  [os espíritos] coloquem no meu ouvido  
 nẽ hamũ mẽ pra e então vão embora 
 pêa mã mẽ kêt. e se acalmam. 
 “Mas” ramã ite to “gravar” Mas então eu já gravei, 
175. nẽ hanẽa nẽ ikrã cajĩn hẽtpê ikôhi crere  e meu cérebro e minha medula  
 kôt hamũ increr hipu ficam cheios de cantos 
 nẽ ikrã kãm hamrẽ nare. e da minha cabeça não saem. 
 Quê increr nẽ amẽ to increr nare itajê  Os cantos que não se canta mais 
 mẽ caprẽpre to cre wa to caprã  os espíritos cantam e eu pego, 
180. to caprãn to pra. pego para cantar. 
 Mã cuxà mãre mã wa increr Eu canto como eles [os espíritos] 
 to ihcupa itajê e, quando erro, 
 mẽ caprẽp mẽ to cre os espíritos cantam.  
 Wa kãmpa hõ xãm te hõ cute hajỹr Eu escuto a maneira deles 
185.  wa ite itỳj ton.  e posso cantar certo.  

 

Assim, ao contrário daquele caso registrado por Melatti em que um cantor dizia ter 

evitado incorporar uma variação que lhe havia sido sugerida em sonho pelo fato de que o 

recurso a esta fonte de conhecimento certamente lhe renderia críticas por parte de sua audiência, 

vemos que Hapykrit reivindica aqui a legitimidade de tal fonte, colocando-a na origem dos 

cantos desconhecidos – “que não se canta mais” (H. 163) – que somente ele sabe cantar. Vale 

dizer, contudo, que Hapykrit não é um xamã (ao contrário de Xàj que, no entanto, nada diz em 

sua narrativa sobre essa forma de aprendizagem) e que sua interação com os “espíritos” ocorre 

por meio da experiência, bastante frequente e consideravelmente acessível a todos, de sonhar 

com o carõ de parentes mortos. É preciso notar também que, de acordo com o depoimento de 

Hapykrit, esses espíritos não cantam por meio dele – como em regimes de enunciação xamânica 

(Cesarino, 2011; Heurich, 2015), onde mortos, espíritos e seres diversos cantam pela boca do 

cantor –, mas para ele, ensinando-lhes cantos que ele “grava” e posteriormente, em um segundo 

momento, repete em suas performances – de modo que a metáfora comunicativa relevante aqui 

                                                        
termo, mas em pesquisas futuras pretendo aprofundar a compreensão dessa noção, a fim de tentar esclarecer se 
não se trataria de uma modulação ontológica conceitualmente pertinente e analiticamente relevante da noção de 
carõ. Lea, por exemplo, identificou a existência de um termo cognato na língua mẽbêngokre (kapremp) que, 
segundo ela, “é uma categoria ambígua, que designa um dono-controlador (djwoj) e, ao mesmo tempo, um ser 
com feitiço”, sentidos que, em princípio, não estão associados ao uso que Hapykrit faz dessa noção. “O kapremp”, 
continua Lea, “geralmente pode ser enxergado apenas pelos xamãs, e ajuda-os a caçar. O krapremp é maior que 
os demais membros de sua espécie. Ao ser confundido com um animal comum e morto, provoca a morte de quem 
o ingere. Quando a alma (karõ) de um animal ou planta entra no corpo de um ser humano, o corpo da vítima incha, 
levando à sua morte. As árvores kapremp são caracterizadas por labaredas que se acendem e se apagam, subindo 
e descendo pela árvore sem queimá-la” (Lea, 2012: 230). 
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continua sendo a do gravador, e não a do rádio. Além disso, é digno de nota que a descrição 

que Hapykrit faz dessa experiência é significativamente distinta daquela que Seeger realizou 

acerca dos Kĩsêdjê, entre os quais o espírito (karon) de certos indivíduos considerados como 

doentes crônicos pode se afastar de seu corpo e passar a viver paralela e permanentemente entre 

outros seres, sem que esse afastamento definitivo leve necessariamente a sua morte: ao 

contrário, de suas novas moradas esses espíritos extraviados periodicamente ensinam novos 

cantos aos “homens sem espírito” (mẽ katwãn kêrê) que, vivos em suas aldeias, cantam (Seeger, 

2015 [1987]: 120). Da mesma forma, a inovação proposta por Hapykrit também se situa sobre 

fundamentos epistemológicos consideravelmente diferentes daqueles que podem ser 

encontrados entre os Mẽbêngôkre que, apesar de também conceberem toda inovação como 

incorporação de conhecimentos estrangeiros, não só reservam um lugar importante para os 

xamãs neste movimento de apropriação de conhecimentos do exterior – e isto também no que 

diz respeito aos cantos –, como mantêm este lugar ativo e operante ainda hoje, nos tempos 

atuais (e não só no passado mítico), o que vimos não ser exatamente o caso entre os Krahô. 

Segundo Lea,  

 
todos os cantos ‘novos’ são apresentados por um xamã (mari), que os aprendeu 
durante viagens de sua alma, em encontros com animais, plantas e com os espíritos 
dos mortos (mẽtyk karõ). Portanto, o xamã, além de curar doenças, é responsável pelas 
inovações que chegam prontas do exterior” (Lea, 2012: 231). 

 

Desse modo, mais do que uma eventual conexão com o xamanismo, o que me 

parece relevante nessas últimas reflexões de Hapykrit é a sua tentativa de escapar à avaliação 

de sua audiência e de seus eventuais críticos e, justificando seus “erros” como “acertos” do 

ponto de vista dos espíritos que lhe cantam em sua cabeça (H. 181-185), legitimar a diferença 

e a singularidade de sua performance e de seus conhecimentos.  

 

Singularizando coletivos  

A vontade de diferenciação dos cantores e das cantoras não diz respeito, contudo, 

apenas a eles individualmente, mas também ao coletivo ao qual eles pertencem e 

cotidianamente inventam para si (Wagner, 2010). Como notava Azanha, a dinâmica de 

diferenciação constitutiva do sistema timbira decorre do desejo de autonomia de cada um de 

seus coletivos e “passa pela afirmação de uma certa ‘verdade’ de cada um em relação à Forma 

Timbira: ‘eu, do grupo X sou um verdadeiro timbira, aqueles outros não sabem falar direito, 

fazer festa direito, não prestam para a tora’...” (1984: 16). Se o roubar e o espalhar são princípios 
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e ações fundamentais para a constituição e para a resiliência desse regime de conhecimento, a 

mistura por eles gerada não pode resultar, portanto, em uma completa indiferenciação entre os 

cantos conhecidos por seus vários coletivos, sob risco de que as condições que são responsáveis 

justamente por dinamizar sua circulação e transmissão sejam anuladas. Assim, à maneira do 

que diversos autores notaram a respeito do processo de construção do parentesco (Coelho de 

Souza, 2004; Gow, 1997; Viveiros de Castro, 2002b), as diferenças têm que ser continuamente 

repostas, o que neste caso significa que a mistura deve periodicamente decantar e a 

singularização dos cantos se efetuar também em escala coletiva. Compreendemos então a razão 

de Coxêr criticar a mistura de cantos e de Hapykrit afirmar, mesmo depois de ter contado que 

aprendeu boa parte de seu repertório com os Krĩcati, que “esses cantos são nossos, não são 

cantos de aldeias diferentes”, e que são estas “que aprendem com a gente” (H. 108-111), e não 

o contrário. Da mesma forma, pode-se compreender a razão de Xàj buscar se diferenciar dos 

outros cantores afirmando não só que “esses cantos são meus”, mas também que “eu só canto 

os nossos cantos”, os cantos krahô, enquanto “outros trazem cantos dos Pykopjê para cá” (X. 

112-118) – afirmação que se é tão improvável quanto a primeira, parece ser tão irresistível 

quanto ela.  

O ideal de “fechamento” ao exterior expresso nesses enunciados – tão característico 

da imagem clássica que a etnografia produziu dos povos Jê, mas que, como mostrou Coelho de 

Souza, consiste apenas em “uma modulação particular do processo de diferenciação que (...) 

responde pela produção da comunidade em suas várias formas” (2002: 207) – também é 

descrito por Xàj em outro trecho crucial de seu depoimento, em que ele nos dá mais informações 

sobre como ocorre esse “decantamento” da mistura durante a circulação de cantos e de 

conhecimentos entre os diferentes coletivos timbira: 

 
 Mã kãm pomquê mẽ pahte hamũ amẽ pa imprar 

kãm  
Antigamente nós andávamos longe e ouvíamos 
tudo. 

 Quêha ajpên jũm cato nẽ ha itar mẽ pahkre kãm Quando alguém voltava para nossa casa, 
 Krahô kre kãm  para a casa dos Krahô, 
 to hõtpê quêha kãmpa ra to cre. sempre ia cantar o que escutou. 
285. Mã ra increr ita te curi mã mãã mẽ pahkwỳ jowrỳ  Esses cantos de nossos parentes de longe, 
 Maranhão pin mẽ increr esses cantos que vêm do Maranhão, 
 te ra itar mẽ increr ita camẽn.  já empurraram nossos cantos daqui. 
 Wa nẽ apu ihêj nare Não estou mentindo, 
 ra cute camẽn tu. já empurraram completamente. 
290. “Só” quê ha jũm pom wa amẽ cre itajê nõ [Os cantores] só vão cantar esses [cantos], 
 quêha kãm to tẽ curũmpê pit . vão cantar apenas os [cantos] do outro lado.  
 To pit ra amẽ cre  Só cantam esses, 
 kôt mã increr ita pihho crinare  por isso já misturou muito 
 pahkre kãm aqui em nossa casa, 
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295. ipihho crinare. misturou muito. 
 Ahhê nã mã ra cute ajpẽn cahxêt ita crinare hajỹr.  Talvez já tenham deixado uma ferida grande. 
 Ampo kôt?  Por que? 
 “Porque” cumã itar mẽ mam mẽ inquêtjê jarkwa 

increr ita kĩn nare. 
Porque os antigos não gostavam dos cantos na 
língua de seus antepassados. 

 Cumã ihkĩn nare ampo ita kôt. Não gostavam, é por isso. 
300. Pêa curũmpê pit mẽ cumã harkwa ita kĩn  Apenas dos cantos do outro lado eles gostavam, 
 mã amẽ kãmpa nẽ amẽ hõmpu. então ouviam e conheciam 
 quê pêa mã impar xàa kôt to cre e escutavam para cantar 
 pêa mã intoj xàa kôt. e com eles dançavam. 
 Quêtê cute mẽ hõmpun xà kôt quêttê amẽ to hanẽ. É assim mesmo que ficavam conhecendo. 
305. “Mas” ihtỳj tahna impej  Mas tudo bem,  
 mãrha xwỳ mã curi hanẽ  talvez lá também  
 nẽ mẽ pancrer to amẽ ipa nẽ amẽ to cre eles estejam sempre cantando os nossos cantos 
 hahkre kêatre. e não saibam [meu grifo]. 
 Nẽ ihket nare E isso não é ruim, 
310. impej mã. é bom. 

 

Vemos, assim, que além de apontar para o fato de que já em um passado distante 

os cantores “não gostavam dos cantos na língua dos antepassados” (X. 298), essa reflexão de 

Xàj também indica que à medida que os “cantos do outro lado” (X. 300) são apre(e)ndidos pelos 

cantores em escala supralocal e retransmitidos em escala local, sua origem vai sendo 

gradativamente esquecida, apagada, rasurada. Paulatinamente absorvidos no corpus de seus 

coletivos de referência, os “cantos comuns” (increr cahàc) vão se tornando, assim, eles próprios 

os “belos cantos” (increr pej) dos antepassados, os “nossos cantos”, “os cantos dos Krahô” (ou 

dos Krĩcati, dos Pykopjê, dos Apãnjêkra, etc...), de modo que ao produzirem sua diferença como 

cantores singulares, os cantores também acabam por produzir a diferença de seu “povo” (mẽ 

ihkwỳ, mẽ pajĩ) como coletivo dotado de um repertório de cantos próprio e autônomo em 

relação aos cantos dos demais coletivos timbira.  

* 

Após realizar esse percurso pelo interior de um regime de conhecimento cuja 

orientação cosmopolítica preponderante aponta para a repetição de um imenso corpus de cantos 

legado pelos antepassados, vimos que a imagem de fixidez e imutabilidade da qual partimos 

deu lugar a uma outra, em que a diferença pouco a pouco passou a reivindicar seu lugar. 

Situando-nos tanto no plano de concepções coletivas e gerais quanto no plano da performance 

e de reflexões pessoais sobre o modo de existência dos cantos de maracá, vimos, assim, que 

uma fina dialética entre memória e esquecimento, proximidade e distância, identidade e 

alteridade é constitutiva dessa forma de conhecimento e que, a cada nova interação entre 

cantores e cantoras – de diferentes aldeias timbira e de diferentes gerações – ela transforma as 
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palavras de seus enunciadores originais em outras palavras, abrindo-as a um contínuo processo 

de (re)criação158.   

                                                        
158 Uma versão mais concisa da análise e dos argumentos apresentados nesse capítulo pode ser encontrada em 
Packer (2020). 
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Intermezzo 

  Capítulo III 

Na clareira dos teus antepassados: um chamado ao pátio 
 

“(...) foi Pëdleré [Lua] que resolveu de morrer. Pëd [Sol] não queria.  
Aí Pëdleré morreu. Se não morrer, a terra não aguenta todo mundo.  

É pra ir morrendo e desocupando a terra,  
para os mais novos ficarem no lugar dos mais velhos”  

 
(José Aurélio Ahtorco apud Carneiro da Cunha, 1978: 20] 

 

 
Figura 12: aldeia Pedra Branca, vista de cima de uma chapada. Foto: Renée Nader Messora, 2012. 

Depois de percorrer esse longo trajeto pelo discurso mítico e pelos discursos 

pessoais de cantores e cantoras, enfim nos dirigimos ao pátio, mas não ainda para encontrá-los 

cantando e animando a noite da aldeia. No interior do gradiente das formas de expressão verbal 

krahô, há um gênero verbal do qual pode-se dizer que ele ocupa justamente uma posição 

intermediária entre a fala (jarẽn) e o canto (increr): trata-se dos “chamados” (hocjêr xà), 

modalidade discursiva que se caracteriza por apresentar uma forma melódica especial, que 

difere tanto do modo de enunciação propriamente musical dos cantos, quanto do padrão 

prosódico que caracteriza a fala em registro cotidiano. Esse contraste pode ser aproveitado 

também para caracterizar os chamados do ponto de vista de seu conteúdo verbal, pois, se por 

um lado, este apresenta enunciados mais extensos do que os encontrados nos cantos, e que 

podem ser elaborados com um considerável grau de autonomia pelo “chamador” (hocjêr catê), 

por outro, há certos topos e recursos retóricos que são constitutivos de sua forma e que devem 
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ser necessariamente mobilizados por aqueles que os enunciam, de modo que tampouco se trata 

de um discurso plenamente espontâneo ou aberto à improvisação. 

Os chamados são executados em voz alta em público para repercutir e espalhar no 

interior da aldeia mensagens que são de interesse coletivo, tais como convocações para reuniões 

nas casas de Wỳhtỳ, informações sobre a organização das caçadas e do trabalho nos roçados, 

notícias sobre as outras aldeias e sobre assuntos relacionados à sociedade envolvente, etc. Ainda 

que também possam ser executados pelas mulheres, os chamados são mais comumemente 

utilizados pelos homens, que por meio dessa modalidade discursiva transmitem às casas as 

decisões que foram tomadas nas reuniões noturnas cotidianamente realizadas no pátio. Certa 

vez, por exemplo, estávamos reunidos no pátio da aldeia Pé de Coco quando um mensageiro 

(hũjarẽn catê159) chegou de moto trazendo a notícia de que uma garota havia acabado de falecer 

na aldeia Pedra Branca. Ao final da reunião, Xàj realizou então um chamado no qual pedia às 

mulheres para pintarem seus filhos pequenos com urucum e deixarem um terçado na porta de 

suas casas, pois o carõ da garota poderia vir perambular pela aldeia durante a noite para visitar 

seus parentes que ali viviam. Da mesma forma, certo dia, depois de passar o dia todo fora da 

aldeia caçando na companhia de outros caçadores, Xàj realizou o seguinte chamado ao chegar 

no pátio no final da tarde e ver que os homens mais novos, que já tinham idade para participar 

das reuniões noturnas, ainda não estavam ali e demoravam a comparecer: 

 
1.      Mahôôôôôôj160 
 Mahôôôôôôj 
  
 Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Haparêêêêêê 
 Sobriiiiiinho 
  
 Haparêêêêêê 

                                                        
159 h-ũ-jarẽ-n                  catê  
      R-N.GEN-dizer-NMLZ NMLZ 
     “Aquele que conta algo”. 
160 Enunciado sem valor referencial que constitui uma espécie de fórmula de abertura e de fechamento dos 
chamados, atraíndo imediatamente a atenção da audiência para o que será comunicado e indicando seu 
encerramento. Ele também pode ser usado pelos chamadores no interior de seus chamados, que fazem assim uma 
espécie de pausa enfática em seu discurso antes de retomá-lo. A exemplo das transcrições das narrativas 
apresentadas nos capítulos anteriores, a divisão do chamado em linhas acompanha as pausas e os silêncios, as 
repetições e os paralelismos que caracterizam a performance oral de Kõc. Opto, contudo, por apresentá-lo 
centralizado no meio da página para indicar que seu fluxo discursivo é distinto daquele que caracteriza as 
narrativas. Além disso, tendo em vista que uma das características da forma melódica dos chamados é o 
alongamento da última vogal da última palavra de certas frases, procurei transpor algo desse recurso retórico e 
dramático (que visa ampliar o alcance da discurso e atrair a atenção de quem está distante) também na tradução 
para o português. Em razão das diferenças sintáticas entre a língua krahô e a língua portuguesa, não foi possível, 
contudo, manter a correspondência entre as palavras alongadas em cada uma dessas línguas. 
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 Sobriiiiiinho 
  
5. Ampo nã mã anã ikre pittiiiiii 
 Por que vocês só ficam em caaaaaasa? 
  
 Howrỳ mã pahte amjĩ jaxàr 
 De longe nós voltamos 
  
 Nẽ ampo nã ca apec nẽ atỳj nõõõõõõ 
 E por que vocês estão fracos e deitaaaaaados? 
  
 Ma nẽ acato mẽ imã rỳmã amjĩa krepej nõ to pa ahêmpej pyren tuuuuuu 
 Saiam logo para nos ensinar o que sabem e mostrarem o que peeeeeensam 
  
 Quê mẽ aprõ amẽ hanẽareeeeee 
 Tuas mulheres estão meeeeeesmo 
  
10. Mẽ aprõ amẽ hanẽareeeeee 
 Tuas mulheres estão meeeeeesmo 
  
 Ôôô haparêêêêêê 
 Ôôô sobriiiiiinho 
  
 Haparêêêêêê 
 Sobriiiiiinho 
  
 Haparêêêêêê 
 Sobriiiiiinho 
  
 Ampo kôt mã ca mẽ acator nẽ mẽ anã ikre pittiiiiii 
 Por que vocês não saem e só ficam em caaaaaasa? 
  
15. Ampo nã mẽ acator nẽ mẽ anã ikre pittiiiiii 
 Por que vocês não saem e só ficam em caaaaaasa? 
  
 Cà pê mã quêtê mẽ pa xũmre krĩ xàààààà 
 O pátio é o lugar onde nossos homens se seeeeeentam 
  
 Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 

 

Nesse chamado, vemos que Xàj se dirige inicialmente aos jovens, cobrando que 

eles, que sequer haviam saído para caçar, venham para o pátio, ao invés de ficarem em suas 

casas, preguiçosamente deitados em suas redes. No entanto, ele também se dirige indiretamente 

às mulheres, dizendo a seus “sobrinhos” (japar, ZS) que “tuas mulheres estão mesmo” (linhas 

9 e 10) curiosas para saber o que está sendo conversado no pátio, buscando com isso (como ele 

me esclareceu) provocá-las para que estimulassem seus esposos a virem participar da reunião. 

Desse modo, em seu chamado Xàj recorre à dualidade, central na sociocosmologia krahô e 

timbira, entre o círculo das casas – espaço essencialmente feminino e onde se desenrola a vida 

em família – e o pátio – espaço preponderantemente masculino e onde se desenvolve a vida 
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cerimonial –, dualidade esta que se torna ainda mais saliente à medida que se passa de contextos 

de enunciação cotidianos, quando a informação a ser comunicada é mais trivial e prosaica, a 

contextos rituais, quando o estar no pátio se torna então sinônimo de participação nos 

movimentos rituais e, portanto, um dever de todos. Durante a realização de um amjĩkĩn na aldeia 

Cachoeira, por exemplo, Otacílio Põõhykrat executava o seguinte chamado antes do início da 

cantoria noturna de maracá, dirigindo-se, ao contrário do que se verifica no chamado Xàj, 

diretamente às “moças novas” (mẽ cuprỳre; como vimos, mulheres já em idade de participar 

das cantoria no pátio) e indiretamente aos homens (referidos como “teus irmãos, teus cunhados 

[WB], teus filhos”; linha 12, abaixo): 

 
1. Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 

  
 Maj hapa hapa hapaaaaaa 
 Maj hapa hapa hapaaaaaa 
  
 Mẽ cuprỳrêêêêêê 
 Moças noooooovas 
  
5. Mẽ cuprỳre anõ ijakà nã awjakô nẽ jỹỹỹỹỹỹ 
 Moças novas, alguma de vocês, antes [de virem ao pátio] fumem sentaaaaaadas 
  
 Amjĩ mã ihnõ to cajõt nẽ hakôôôôôô 
 Preparem [o cigarro] e fuuuuuumeem 
  
 Acxà arỳ to mõ nẽ ajpẽn ri acxà kãm to hũxwỳỳỳ nẽ to ihkũm jakaaaaaa 
 Se não, vocês entram na linha, acendem [o cigarro] e fazem fumaça braaaaaanca161 
  
 Mẽ pa kra intu cutoroooooo 
 Nossos filhos novos foram emboooooora 
  
 Mẽ pa kra intu cutor mã hakàmpê hamrẽ narêêêêêê 
 Nossos filhos novos foram embora, [mas] no lugar deles não acaboooooou 
  
10. Hakàmpê hamrẽ narêêêêêê 
 No lugar deles não acaboooooou 
  
 Quê ha juri “or” hanẽ quêha hapỹ nẽ amẽ hapôôôôôôj 
 Qualquer hora eles vão voltar e chegaaaaaar 
  
 Wa atõ apre acãmter krac ri 
 Teu irmão, teu cunhado, teu filho, embaixo 
  
 Ikrac ri ajpẽn wỳr 
 Embaixo de mim venham se reunir 
  
 Ijõ kôpir xà jarẽn caxuw wa 

                                                        
161 E ao “fazerem fumaça”, as mulheres prejudicam sua voz e a das demais cantoras que cantam no pátio. 
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 Para eu contar minha percepção 
  
15. Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Maj hapa hapa hapaaaaaa 
 Maj hapa hapa hapaaaaaa 
  
 Hapa ipinkrên catejêêêêêê 
 Os que ficaaaaaaram 
  
. Rỳmã ijõ cà wỳrỳỳỳỳỳỳ 
 Venham logo para nosso páááááátio 
  
20. Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 

 

Vemos, assim, que o recurso ao constraste entre as casas e o pátio constitui uma 

característica fundamental da forma retórica dos chamados, por meio da qual os chamadores 

buscam justamente produzir e manter a conexão entre estes dois domínios da vida social krahô. 

Mobilizando em seus enunciados diferentes configurações relacionais, os chamadores 

estimulam homens e mulheres a não restringirem sua sociabilidade à convivência em seus 

núcleos domésticos e segmentos residenciais, lembrando-os da importância de estarem sempre 

percorrendo os “caminhos limpos” (prycarã) que levam até o pátio, sem o quê a vida na aldeia 

mergulharia em um estado de “tristeza/fraqueza/preguiça” (pec xà) e a formação de pessoas e 

de coletivos verdadeiramente humanos (mẽhĩ) permaneceria inacabada.  

Quanto a isso, vale notar que quanto mais velho e experiente é o chamador, mais 

ele estará apto não só a evocar mais relações e a se dirigir a conjuntos mais amplos de pessoas 

em seus chamados, como também será capaz de elaborar com mais profundidade os sentidos e 

valores associados ao estar no pátio e às práticas rituais, lançando mão, para isso, de uma 

linguagem metafórica e “erudita” frequentemente referida por meus interlocutores como 

“nossas antigas palavras” (mẽ pahcakôc xà tũm). Além disso, chamadores que em razão de sua 

idade avançada gozam de grande prestígio social também podem se valer dessa modalidade 

discursiva para fazerem exortações públicas e darem “conselhos”162 (hahkre xà) às gerações 

                                                        
162 Desse modo, os chamados krahô podem ser concebidos como formas discursivas análogas às que são 
encontradas entre outros povos ameríndios, como o patamou yanomami (Carrera, 2004: 55), os da-hörö xavante 
(Graham, 2018 [1995]:143), a kapẽrẽ kahrĩre (“fala triste”) e a mẽ mbaj hwaj ne kapẽrẽ (“fala que todos ouvem”) 
dos Kĩsêdjê (Seeger, 2015 [1987]: 108), e os engingita kuikuro. Estes últimos, apesar de já não serem muito 
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mais novas acerca dos comportamentos e condutas que eles julgam inadequados. Nestes casos 

então, eles constroem para si uma posição enunciativa mais complexa, que se enraíza em uma 

forma mais robusta de autoridade.  

É justamente esse o caso do longo chamado que gostaria de analisar com mais 

atenção e detalhe aqui. Ele foi realizado de noite, no pátio da aldeia Pedra Branca, por José 

Miguel Kõc, ancião de origem Apinajé que desde criança vive entre os Krahô, durante o ritual 

de fim de luto (Pàrcahàc) de Hõmnikwỳj, uma jovem cuja morte havia sido anunciada por Xàj 

no chamado mencionado anteriormente. Nesse ritual, geralmente realizado cerca de um ano 

depois da ocorrência do falecimento, canta-se ao longo de toda a noite um repertório específico 

de cantos (Pàrcahàc jarkwa), a fim de se “alegrar o carõ” do morto uma última vez e, com 

isso, romper os laços de “lembrança” (japac kre) e de “nostalgia” (hapac xà) que continua a 

ligá-lo aos vivos – e estes a ele. Para a execução desses cantos, homens e mulheres se reúnem 

no pátio e, sentados à beira de uma fogueira que acendem para se proteger do frio, cantam 

voltados para o oeste (harã rũmpê), direção em que se situa Preeti, a aldeia dos mortos. A 

cantoria é conduzida por um cantor principal que, enquanto puxa os cantos que fazem parte 

desse repertório noturno, bate no chão com as mãos o xÿ, cinto de algodão trançado também 

composto por pequenos chocalhos feitos com unhas de veado e que os corredores de tora 

costumam amarrar em torno da cintura quando correm. Nessas ocasiões, cabe aos parentes do 

morto homenageado manter todos que estão no pátio aquecidos e alimentá-los durante toda a 

noite, de modo que em alguns momentos a cantoria é interrompida e garrafas térmicas de café 

e grandes travessas de arroz, feijão, carne, beiju, mandioca e bolachas são enviados por eles ao 

pátio.  

Acontece que, naquela noite, o pátio estava consideravelmente vazio, e poucas 

pessoas haviam se reunido para ajudar o cantor Balbino Pajcahhê a cantar. Insatisfeito com 

aquela situação desalentadora, no início da madrugada Kõc parou então de cantar e, apoiando-

se na vara que costuma levar consigo para espantar os cachorros, ergueu-se e começou a emitir 

um chamado. Durante alguns minutos, sua voz ecoou pela aldeia juntamente com a voz de 

cantores e cantoras, mas quando estes pararam de cantar para descansarem, comerem um pouco 

e retomarem o fôlego, Kõc, ao invés de se calar, permaneceu de pé e seguiu enunciando 

solitariamente seu chamado, que aos poucos foi se desdobrando em uma longa e profunda 

reflexão sobre o modo de vida krahô e sobre as transformações pelas quais, segundo ele, este 

vem passando atualmente. Cerca de um ano depois desse evento ritual, eu me reuni com Kõc 

                                                        
praticados, são descritos por Franchetto como uma prática oratória por meio da qual se “estimulavam as tradições, 
anunciavam ‘festas’, alertavam contra a preguiça e o egoísmo – ‘ensinavam’” (Franchetto, 1986: 377). 
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para revisar a tradução de seu discurso e esclarecer o significado de certas passagens, e quando 

ele começou a ouvir novamente as palavras que havia enunciado naquela ocasião e que haviam 

permanecido registradas em meu gravador, disse-me, com lágrimas nos olhos, que elas 

retratavam muito bem o que ele pensa e vê que está acontecendo:  

 
Figura 13: José Miguel Kõc, na aldeia Pedra Branca. Foto: Ana Gabriela Morim de Lima, 2012. 

 O chamado de Kõc163 
  
1. Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Mahôôôôôôj 
 Mahôôôôôôj 
  
 Hà Catàm to cumã hanẽẽẽẽẽẽ 
 Vai Catàm164, faça assim mesmo para eles165  
  
 Amjĩ mã ihkĩnẽẽẽẽẽẽ 
 Alegre-se 
  
5. Amjĩ mã ihkĩnre mẽr ampo nãããããã 
 Alegre-se, mas então por que 
  
 Mẽ pahkra mẽ patàmxwỳ te kãm pa cacaati nã mãããããã 

                                                        
163 Registrado na aldeia Pedra Branca, em setembro de 2017. Uma tradução ligeiramente diferente desse chamado, 
acompanhada de tradução intralinear completa e de uma análise preliminar, pode ser encontrada em Packer & 
Hiku & Kõc (2019c). Na apresentação deste chamado, optei por manter somente na transcrição em língua krahô 
os alongamentos vocálicos realizados por Kõc em certas passagens, a fim de tornar a leitura do texto em português 
mais fluida.   
164 Catàm é referência à metade cerimonial Catàmjê, à qual pertence Pajcahhê, o cantor que conduz a cantoria do 
Pàrcàhac. 
165 Faça assim mesmo para eles, ou seja, cante, mostre seus cantos. 
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 Nossos filhos e netos166 nos deixam167? 
  
 Amjĩ mã ihkĩn nẽ mẽr ampo nãããããã 
 Alegre-se, mas então por que 
  
 mẽ akra mẽ atàmxwỳ te amjĩ ton aricriiiiii 
 Tuas filhas e netas ficam quietas? 
  
 Quê jũ nõ nã pajakàmpê quêta 
 Ninguém está em nosso lugar! 
  
10. Mẽ ihkôt hakôp xà ita kôt quêta cute mẽ jũ mã xà nãããããã 
 Nós os estamos observando, [mas] que fiquem assim! 
  
 Tamã krĩ itajê kôt mẽ ta hamrẽ par 
 Em outras aldeias já acabou tudo  
  
 Jũ mã mãã ita to jakrãj nõ 
 Quem está levando isso a sério? 
  
 Ca mẽ akra mẽ atàmxwỳjê kôt hakôp nõti itajêêêêêê 
 Teus filhos e netos não observam mais168 
  
 Pom hõmpun nõti itajêêêêêê 
 Eles não vêem nada 
  
15. Cu hõmpuuuuuu 
 Nós dois estamos vendoooooo169 
  
 Ate ipar krãti ita mãããããã 
 Vocês me ouvem um pouco?170 
  
 Ca amjĩ mã kĩnẽẽẽẽẽẽ 
 Alegre-se 
  
 Ca amjĩ mã kĩnẽẽẽẽẽẽ 
 Alegre-se 
  
 Mẽ akra mẽ atàmxwỳ kôt mã ihtỳj apu ihkrĩ 
 Teus filhos e netos só ficam sentados 
  
20. Hurkwa kãm to ihkrĩ apu to ikõ 
 Em suas casas, ficam sentados bebendo  

                                                        
166 Como ao longo de todo o chamado o termo de parentesco itàmxwỳ ocorre sempre acompanhado do termo para 
“filho/a” (ikra), opto por traduzi-lo sempre por “neto/a”, a fim de sublinhar que Cõc também se refere a pessoas 
de mais de uma geração abaixo da sua, o que não necessariamente ficaria claro se o traduzisse por “sobrinho/a” 
(fBS, fBD, mZS, mZD), posição que, se também é designada por este termo, também possui uma denominação 
própria (japar/japarxwỳj).  
167 Nossos filhos e netos nos deixam, isto é, deixam os cantores sozinhos no pátio, “sofrendo de noite com o frio”, 
como me dizia Dodani Piikên durante uma das etapas de revisão do texto. 
168 Teus filhos e netos não observam mais, isto é, não prestam mais atenção aos conselhos, ensinamentos, cantos 
e práticas rituais. 
169 Nós dois, ou seja, Kõc e Pajcahhê. Kõc utiliza aqui e em outras passagens formas pronominais que expressam 
a 1ª pessoa dual, que enfatiza a relação entre falante e ouvinte na cena discursiva (cu, “eu e você”; “nós dois”) ou 
a 1ª pessoal do plural exclusivo (me pa, um “nós” restritivo), distinguindo as pessoas que estão no pátio daquelas 
que não estão ali. 
170 Apesar de não haver nessa linha marcas de plural, Kõc não está se referindo a apenas uma pessoa, mas a um 
interlocutor plural, que compreende virtualmente toda a aldeia. Trata-se de um uso especial dos indexicais que 
constitui um recurso retórico comumente encontrado nessa e em outras formas de discurso cerimonial krahô. 
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 Quê ha ajpajpã cormã pa wỳr hapôj 
 Somente quando bêbados [eles] virão até nós 
  
 Mẽ apãmjê mã quê hanẽ quê ihtỳj amẽ hikwa 
 Teus antepassados não ficavam deitados assim não  
  
 Ate hajỹr kôt akãm imã amjĩ jakre kêatre 
 Vocês fazem assim e eu não compreendo nada...171 
  
 Mẽ ikra mẽ itàmxwỳjê ca ha ca ma mẽẽẽẽẽẽ 
 Nossos filhos e netos, então fiquem assim!172 
  
25. Ca ha ca ma mẽẽẽẽẽẽ 
 Fiquem assim! 
  
 Akôt hakôp xà ita kôt 
 Estou observando vocês 
  
 Apupu xà ita kôt ca ha jũ mã mẽ 
 Estou vendo vocês, então vão caçar um rumo!173 
  
 Ate mẽ apãmjê mẽ aquêtjê jakàmpêêêêêê 
 No lugar de teus falecidos pais e avôs174 
  
 Ate mẽ apãmjê mẽ aquêtjê jakàmpêêêêêê 
 No lugar de teus falecidos pais e nominadores 
  
30. Ite anõ pupu nare 
 Eu não vejo nenhum de vocês 
  
 Ca ra tahnã mẽ 
 Fiquem desse jeito!175 
  
 Xãmpê ajco mẽ apãmjê mẽ aquêtjê ajco mẽ hajỹr narêêêêêê 
 Antigamente, teus falecidos pais e avôs não [faziam] assim 
  
 Ajco mẽ hajỹr nareeeeee 
 Não [faziam] assim! 
  
 Quê ha ihtyj mẽ ajpẽn nã cacàcàc 
 Eles faziam muito barulho176 
  
35. Ihtyj amẽ cre hajỹr prãmti jakàmpê 
 Em nosso lugar, eles cantavam mesmo com muita força e vontade 
  
 Wa kãm apu akôt hakôp mẽ ikra mẽ itàmxwỳjê mẽ mã ca mã nãããããã 
 Aqui estou observando vocês, meus filhos e netos, então fiquem assim! 
  
 Wa kãm akôt hakôpoooooo 
 Aqui estou, observando vocês 
  

                                                        
171 Eu não compreendo nada, do jeito, do comportamento, das condutas dos mais novos. 
172 Então fiquem assim: outra tradução desta expressão proposta pelos Krahô foi “então se virem”. 
173 Vão caçar um rumo, literalmente, “vão para algum lugar”. 
174 No lugar de teus falecidos pais e avôs: aqui e em outros trechos do chamado, opto por variar entre as diferentes 
possibilidades de tradução das expressões mẽ apãmjê e mẽ aquêtjê, às quais me referi na introdução da tese. 
175 Fiquem desse jeito, isto é, parados, em casa, sem participar dos movimentos rituais que acontecem no pátio. 
176 Cacàcàc: palavra que denota o barulho de muita gente reunida, conversando, rindo e cantando junto no pátio. 
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 Jũri mã ate hajỹr xà ita kôtôôôôôô 
 Onde vocês estão? 
  
 Jũ ri ate mẽ apãmjê mẽ aquêtjê jujakep ita to hohcukreneeeeee 
 Onde vocês estão para correr [com a tora] que teus falecidos pais e tios cortaram? 
  
40. Quê ha mã mãã aricri 
 Ela [a tora] vai ficar quieta mesmo 
  
 Mẽ apãmjê jakàmpê 
 No lugar de teus antepassados 
  
 Mẽ apãmjê jitô kre 
 [Sobre] o peito de teus antepassados 
  
 Mẽ apãmjê pry caxuwa anõ atu ca amjĩ mã ajũjarẽ nareeeeee177 
 [Sobre] o caminho de teus antepassados, vocês novos não estão dizendo nada 
  
 Wa ipa jamãn apu mẽ iquêtjê nõ pupu 
 Eu sempre estava vendo nossos falecidos avôs 
  
45. Mẽ ikwỳ pupu 
 Meu povo eu vi 
  
 Wa hõmpun peaj to hanẽ 
 Eu vi muito bem mesmo 
  
 Mẽ acumam 
 Antes de vocês 
  
 Mẽ aquêtjê cumam 
 Teus falecidos avôs de antigamente 
  
 Pê mẽ aquêtjê mẽ ajco ajpẽn pê mẽ pry cutor to mõ ita jakàmpê mẽ hõ amjĩkĩn to hamrẽ to mõ ita kôt 

caxuw mã rimã  
 Teus antepassados, partiam juntos pelo caminho para terminar suas festas178 
  
50. Pê wa ajco mẽ hõmpu 
 Eu os via 
  
 Ramã tahnã 
 Agora é assim 
  
 Mẽ aquêtjê jakàmpê 
 No lugar de teus falecidos avôs 
  
 Mẽ apãmjê jakàmpê 
 No lugar de teus falecidos pais 
  
 Quê ha ihtỳj mẽ ihhêmpej xà ita quê ha hamrẽ 
 O conhecimento deles vai acabar 
  
55. Ramã kãm mẽ ajpẽn mã “bom dia” to hajỹr to pra 
 Agora vocês se dizem apenas “bom dia” e se vão 
  

                                                        
177 A partir daqui, Kõc, talvez por cansaço, deixa de alongar a última vogal, mas continua a enunciar seu chamado 
em voz alta e com grande ênfase em certos enunciados. 
178 Partiam juntos pelo caminho para ir buscar as toras e correr com elas de volta até a aldeia, ação que encerra 
boa parte dos amjĩkĩn krahô. 
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 Ra harkwa to ajpẽn mã acakôc 
 Somente na língua deles179 vocês falam entre si 
  
 Ra harkwa to amjĩ kãmpa 
 Somente na língua deles vocês pensam 
  
 Pêa quê ha mẽ apãmjê hêmpej xà pej ti 
 Então o belo pensamento de teus falecidos pais será 
  
 Ita mẽ aquêtjê mẽ ihhêmpej xà pej ti 
 Este belo pensamento de teus falecidos avôs 
  
60. Ita quê ha tahnã pàr jarê 
 Será coberto por raízes180 
  
 Ju mã wa ita to wa amã nare 
 Eu não vou falar nada pra vocês 
  
 Ita wa ra hõmpun to mõ 
 É isso o que eu já estou vendo 
  
 Mẽ inxũjê mẽ iquêtjê pupun xà nã ca ra ma tahnã mẽ 
 A visão dos nossos falecidos pais e avôs vocês deixam assim! 
  
 Jamãn ipê apãm ipê akrãtũm 
 Eu sempre sou teu pai, teu cabeça-velha 
  
65. Jamãn nã cumam itar mẽ aquêtjê mõrtũm 
 Sempre aqui os primeiros, teus velhos nominadores 
  
 Mẽ atuhkà mõrtũm 
 Teus velhos pais181 
  
 Te harkwa itajê nã kãmpa nãmhã ikrã kãm imã 
 As palavras deles escutei [e] aqui em minha cabeça está 
  
 Pê ajco mẽ to ihcupan nare  
 Eles não erravam 
  
 Hakàmpê nãmhã cu ra mẽ amjĩ kôt hakôp 
 No lugar deles, nós estamos aqui observando  
  
70. Cu ra mẽ amjĩ pupu 

                                                        
179 Por língua deles, Kõc se refere à língua dos não indígenas (cupẽ jarkwa), ou seja, à língua portuguesa. 
180 Pàr jarê: literalmente, raízes de qualquer tipo de árvore. A imagem mobilizada por Kõc é de algo que foi 
esquecido, abandonado, e com o passar do tempo foi sendo coberto por raízes. 
181 Atuhkà: trata-se um termo triádico de parentesco, que não relaciona apenas duas pessoas, mas três (locutor, 
interlocutor e referente), maximizando assim a inclusividade. Lea (2012) sublinha o valor e a singularidade desse 
fenômeno antropológico e linguístico, registrado (até o momento) somente em algumas línguas da família Jê e em 
línguas de grupos aborígenes australianos. Segundo Lea, entre os Mẽbêngôkre são termos de viés erudito, 
empregados sobretudo pelos mais velhos e em discursos públicos (mẽ akre), como é também o caso aqui. Ela 
registrou a existência em língua mẽbêngôkre de um termo cognato a atuhkà, definindo-o como um termo por meio 
do qual ego masculino ou feminino designa o esposo da filha (DH) quando está falando com os filhos desta (DD, 
DS; Lea: 2012, 199). No presente caso, uma tradução (analítica) possível seria “teu pai que é meu genro”, mas 
como esse termo pode designar ainda outros conjuntos de relações (mulher falando com seus filhos a respeito do 
irmão de seu marido, ou seja, um pai classificatório para eles; homem falando com os filhos da irmã a respeito do 
marido da irmã, pai deles), o que por sua vez implicaria em outros termos de parentesco em português, opto aqui 
por uma tradução sintética e simplificadora: “teus pais”. Coelho de Souza (2020) também tem estudado esse 
fenômeno a partir da terminologia de parentesco kĩsêdjê. 
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 Nós dois estamos vendo vocês 
  
 Nã mã ate iparti nã mã ma cupa to jỹ 
 Vocês me ouviram bem, nós dois estamos sentados 
  
 Catàm cupa 
 Catàm e eu estamos 
  
 Cupa ajpẽn japuhnã pa 
 Nós dois somos os próximos 
  
 Pa to jỹ 
 Sentados estamos 
  
75. Pa to jỹ 
 Sentados estamos 
  
 Nã ca ikãmpa 
 Então me ouçam! 
  
 Mẽ pahkra mẽ patàmxwỳ pajakàmpê caxuw hamrẽare 
 Nossas filhas e netas, depois de nós acabou! 
  
 Jũm amjĩ kãm hapac peaj 
 Ninguém está aprendendo bem 
  
 “Só” cacô caxuw pit amjĩ kãmpa 
 Somente na cachaça182 [vocês] pensam 
  
80. Cacô ita 
 Na cachaça 
  
 Ajtea cacô ita to ikõ ajta mẽ apãmjê prỳ caxuw amjĩ kãm hapac nare kôt 
 Bebendo este líquido diferente, o caminho de teus antepassados vocês não aprendem  
  
 Ramã pa ipictor 
 Nós já perdemos  
  
 Quê ha ra mẽ apãmjê mẽ aquêtjê hêmpej xà quê ha ramã hamrẽ pa 
 O pensamento de teus falecidos pais e nominadores já vai se acabar completamente 
  
 Kôt ca ikãmpa 
 Por isso me ouçam! 
  
85. Cupa amjĩ mã hakry 
 Estamos nos alegrando! 
  
 Ma mam jũ nõ nã pajakàmpê quê ahcarĩc ampo te hajỹr 
 Algum dia, em nosso lugar, será apenas silêncio mesmo 
  
 Ampo itajê hamrẽ partu 
 Vai acabar tudo! 
  
 Ita nã ca mẽ ikãmpa 
 Então me ouçam! 
  
 Ita nã ca mẽ ikãmpa 

                                                        
182 Na língua krahô, a cachaça é denominada cacô xyre (“líquido amargo”), mas Kõc se refere a ela aqui apenas 
como cacô (“líquido”). 
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 Então me ouçam!  
  
90. Mẽ ikra mẽ itàmxwỳjê 
 Nossos filhos e netos 
  
 Mẽ apãmjê jujakep ita japôj 
 Teus antepassados que cortaram [a tora] se foram 
  
 Pê mã ajpẽn jikjêr rũmpê Catàmti Wacmêti jamrẽare hajỹr 
 E lado a lado Catàmti e Wacmêti acabaram mesmo183 
  
 Mẽ ahêmpej xà ita kôt 
 Por isso o conhecimento de vocês 
  
 mẽ pahkra mẽ patàmxwỳ te hajỹr xà ita kôt ra hamrẽ 
 Nossas filhas e netas, por isso [o conhecimento de vocês] já acabou mesmo! 
  
95. Kôt cupa 
 Por isso nós dois estamos  
  
 Cupa mẽ apãmjê jakàmpê pa 
 Nós dois estamos, no lugar de teus antepassados, estamos  
  
 Pê jamãn ajco mẽ apãmjê mẽ aquêtjê ita ajco harẽ 
 Teus falecidos pais e avôs sempre falavam assim 
  
 Ita pê ajco mẽ harẽ 
 Cantavam assim184 
  
 Cuxà mã mãã 
 Como eles 
  
100. Cormã cu mẽ amjĩ kôt hakôp mẽ pa increre cati 
 Nós dois estamos observando, nossos grandes cantores 
  
 Quê ha increr itajê hamrẽ, “pronto” 
 Esses cantores, vão acabar, “pronto”’ 
  
 Quê ha hamrẽare hanẽ 
 Vão acabar mesmo! 
  
 Impeaj to 
 Assim será!185 
  
 Itar apu pa mẽ aquêtjê jũcarã ita quê ha ra hamrẽare hanẽ 
 [Aqueles que estão aqui] na clareira de teus antepassados vão deixar de existir 
  
105. Quê kãm mẽ cuprõn nare 
 Não vão mais se reunir! 
  
 Ita mã  

                                                        
183 Catàmti e Wacmêti são os nomes das toras com as quais os membros das metades cerimoniais Catàmjê e 
Wacmêjê correm para marcar, respectivamente, a passagem do verão para o inverno e do inverno para o verão. 
Assim, ao dizer que essas toras acabaram e não são mais corridas pelas novas gerações, Kõc tece uma imagem 
sobre a desorganização que, segundo ele, atinge atualmente os ciclos socicosmológico e agrícola krahô. 
184 Como já indiquei anteriormente, o verbo -arẽ (“falar”, “dizer”, “contar”, “narrar”) também pode ser empregado 
para designar o ato de “cantar”, de modo que aproveito aqui estes dois sentidos. 
185 Impeaj to: trata-se de uma expressão com valor epistêmico, que também poderia ser traduzida por “é verdade”, 
por meio da qual o falante garante a veracidade daquilo que está dizendo. 
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 É isso 
  
 Ita mã mẽ amã kôt ate mẽ ipar 
 É isso que para vocês [estamos falando], vocês nos ouviram  
  
 Cupa 
 Nós dois estamos [sentados no pátio] 
  
109. Cupa hanẽan. 
  Estamos mesmo. 

 

Vemos que Kõc inicia seu chamado elogiando a disposição de Pajcahhê em cantar 

e se perguntando, de modo retórico, pela razão do pátio estar tão vazio e quieto naquela noite 

(K. 3-8186). Encontramos, assim, já nestas linhas iniciais, o cerne da estratégia discursiva de 

Kõc que, a exemplo do que vimos nos chamados de Xàj e de Põõhykrat, consiste em contrastar 

e opor dois grupos distintos e com clara expressão espacial, e cujos comportamentos são 

diferentemente valorizados por ele: de um lado, estão aqueles que cantam e se alegram no pátio; 

de outro, aqueles que permanecem em suas casas, indiferentes ao importante evento ritual que 

se desenvolve no centro da aldeia. A estes, que constituem os destinatários de seu chamado, 

Kõc diversas vezes diz “então fiquem assim!”, “vão caçar um rumo!” (K. 24, 27), expressões 

antinômicas que devem ser compreendidas como dizendo o contrário do que afirmam, já que 

se trata justamente de criticar o comportamento negligente em relação à vida cerimonial187. 

Também de modo semelhante ao que encontramos nos chamados de Xàj e de Põõhykrat, Kõc 

faz uso de diferentes configurações relacionais para se dirigir às pessoas ausentes e para 

sublinhar sua distância em relação ao pátio, referindo-se a elas ora indiretamente, por meio do 

uso da 3a pessoa (K. 10, 20, 21) ou por intermédio das pessoas que estão no pátio (“teus filhos 

e netos”, K. 8), ora diretamente, por meio do uso da 1a pessoa do plural inclusiva (“nossos filhos 

e netos...”, K. 24) ou da 2a pessoa do singular (“então [vocês] me ouçam”, K. 88).  

No entanto, se a forma retórica do chamado de Kõc também se estrutura em torno 

da dualidade entre o centro e o perímetro da aldeia, nele esta dualidade passa a assumir e a 

expressar uma dimensão espaço-temporal e sociocosmológica mais ampla. Como vimos, seu 

chamado é mais do que uma simples convocação momentânea e pontual a vir ao pátio, 

desenvolvendo-se também como uma profunda reflexão sobre o modo de vida kahô, seu 

passado e seu futuro. Central nesta reflexão é a contínua evocação e o constante elogio que Kõc 

                                                        
186 Como nos capítulos precedentes, sempre que me referir a alguma passagem do chamado de Kõc, recorro a 
abrevição K., seguida do número das linhas. 
187 Esse tipo de recurso retórico é frequentemente encontrado nas formas ameríndias de discurso público. Veja-se, 
por exemplo, as descrições e análises que Franchetto (2000) e Guerreiro (2015) realizaram dos discursos feitos 
pelos chefes kuikuro e kalapalo. 
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faz do modo de vida dos antepassados (mẽ aquêtjê, mẽ apãmjê) e da força, da vontade e da 

animação (K. 35) com que, segundo ele, antigamente eles cantavam (K. 32-41), corriam com 

toras e realizavam os rituais (K. 48, 49). Assim, ao longo de seu discurso, Kõc produz para seus 

ouvintes a imagem de uma vida prototípica, por contraste à qual a vida contemporânea é 

apresentada como uma atualização precária e empobrecida: hoje em dia, diz ele, os jovens já 

não prestam mais atenção em nada (K. 12-14), passam os dias e as noites deitados em suas casas 

(K. 19, 20) e não cantam nem correm com as toras (K. 39, 40). Além disso, continua Kõc, cada 

vez mais as novas gerações estão conversando entre si em português (K. 55-57) e consumindo 

cachaça dentro da própria aldeia (K. 79-81), comportamentos cupẽ que pouco a pouco fazem 

com eles deixem de percorrer os caminhos que levam ao pátio e que foram abertos e trilhados 

por seus antepassados (K. 81). Ao final de seu chamado, Kõc alerta então que, caso esta situação 

persista, “nossos grandes cantores e [os] cantos vão acabar” (K. 100, 101) e “haverá apenas 

silêncio. Vai acabar tudo” (K. 86, 87).  

Desse modo, reencontramos no chamado de Kõc aquele retrato “decadentista” que, 

no capítulo anterior, havíamos encontrado nos depoimentos de Coxêr e de Comcà, no qual o 

tempo presente é caracterizado como um tempo marcado fundamentalmente pelo 

esquecimento, e no qual o “bom/belo/correto pensamento de teus antepassados” (mẽ ihhêmpej 

xà pej ti; K. 59) está a ponto de ser para sempre perdido. É preciso notar, contudo, que Kõc não 

se vale dessa “tensão constante e dramática entre passado/modelo/origem e 

repetição/atualização” (Franchetto, 2000: 493), típica do que Lea denominou de “ideologia 

gerontocrática” (2012: 235), comum entre os povos ameríndios, apenas para fazer um 

diagnóstico melancólico e pessimista sobre as condições de vida atuais e sobre o destino do 

modo de vida krahô. Ao contrário, seu discurso também comporta algo daquele “auto-elogio” 

que, no capítulo anterior, vimos permear os depoimentos de Xàj e de Hapykrit e, como eles, 

Kõc também exalta a determinação e a perseverança com que os cantores contemporâneos se 

dedicam a cantar noite adentro no centro da aldeia.  

Quanto a isso, um outro elemento fundamental da estratégia discursiva de Kõc é o 

uso recorrente que ele faz de certas locuções locativas e temporais (-akãmpê, “no lugar de”: K. 

28, 29, 41, 52, 53, 96; -apuhnã, “os próximos / “depois de”: K. 73) e de determinados verbos 

locativos e posicionais (-pa, “estar/ficar”: K. 71, 72, 74, 75, 85, 95, 96, 108, 109; -jỹ, “sentar”: 

K. 71, 74, 75) que, mais do que constituírem meras referências a um espaço físico e a ações e 

posturas atuais e pontuais, conferem à presença dos cantores no pátio uma saliência simbólica 

mais ampla, fazendo dela a expressão concreta da continuidade dos conhecimentos dos 

antepassados que ele afirma estar sob ameaça: “nós dois estamos sentados / Catàm [o cantor 
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Pajcahhê] e eu estamos / nós dois somos os próximos (japuhnã) / sentados estamos / sentados 

estamos (...) / nós dois estamos / no lugar (jakâmpê) de teus antepassados estamos”188 (K. 71-

75, 96). Assim, por meio de enunciados como esses – que, como veremos no próximo capítulo, 

também são encontradas no conteúdo verbal de outras modalidades das artes verbais krahô –, 

Kõc vincula o evento ritual que ocorre naquele momento no pátio ao ideal ético-estético 

encarnado pela imagem do modo de vida dos antepassados, apresentando-o a seus ouvintes 

como uma manifestação viva e exemplar da cadeia de transmissão de conhecimentos que 

conecta o passado ao presente e da qual, de acordo com ele, depende o futuro do modo de vida 

krahô. 

Cabe notar ainda que a execução de um discurso como esse não é, em princípio, 

uma ação ritual prevista no “script” do Pàrcahàc, de modo que sua ocorrência neste contexto 

preciso é fruto de uma decisão inteiramente pessoal e inventiva de Kõc. Este ponto é importante 

porque, como já dissemos, o foco da ação ritual do Pàrcàhàc consiste em produzir o 

rompimento definitivo da relação entre o carõ da pessoa falecida e os viventes, para que ele 

parta de uma vez por todas da aldeia e deixe de incomodar e adoecer seus parentes vivos. Este 

propósito é, inclusive, enunciado de modo explícito em um discurso que encerra o Pàrcahàc e 

que, este sim, constitui uma ação intrínseca à sua forma ritual. Na manhã seguinte à noite de 

cantoria, depois dos corredores chegarem ao pátio trazendo as toras que estavam no cerrado, 

eles as levam para a casa dos parentes maternos do morto, onde estes choram uma última vez, 

executando sobre elas uma espécie de lamento fúnebre (mẽ incwỳr xà) similar ao que pode ser 

encontrado entre outros povos Jê setentrionais189. Em seguida, algum não-parente do falecido 

toma a palavra e passa então a lhes dirigir um “conselho” (hahkre xà), no qual afirma que o 

tempo do luto chegou ao fim e que, a partir de agora, eles devem superar a saudade e se esquecer 

definitivamente do morto, passando a cuidar apenas dos vivos.  

Desse modo, ao exortar os vivos a darem continuidade ao modo de vida dos 

antepassados justamente quando eles estão engajados em realizar uma operação cosmopolítica 

voltada para a ruptura da relação com um dos seus entes queridos, Kõc faz de seu chamado uma 

espécie de comentário meta-comunicativo sobre o evento ritual que ocorre diante de seus olhos, 

por meio do qual ele busca enfatizar a necessidade de se fazer também a operação cosmopolítica 

                                                        
188 Cu-pa              mẽ  a-pãm-jê              j-akàmpê                   pa 
      1DU-estar.ficar PL   2-pai-PL.falecido R-no.lugar.de.depois estar.ficar  
    “Nós dois estamos, no lugar de teus antepassados estamos”. 
189 Segundo Carneiro da Cunha, “estas lamentações cantadas desenvolvem dois temas: dizem do morto quão 
grande era o afeto que se lhe tinha quando era vivo e quão pungente é a saudade dele; e pedem-lhe sem transição 
que se esqueça de seus parentes, pois estes não estão prontos para segui-lo” (Carneiro da Cunha, 1978: 27). Para 
uma análise dessa modalidade discursiva entre os Mẽbêngokre, cf. Lea (2004, 2007). 
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oposta e complementar: para que a morte do corpo singular da menina e o estado de 

“tristeza/fraqueza/preguiça” (pec xà) que dela decorre não levem à desagregação e à dispersão 

do coletivo ao qual ela pertence, é preciso que aqueles que permanecem vivos se empenhem 

em se vincular continuamente ao modo de vida dos antepassados e em replicá-lo no presente e 

no futuro. Assim, àquilo que dos mortos deve ser esquecido e apagado – a “imagem” (carõ) de 

seu corpo, (des)“construído pelo coletivo de parentesco” (Viveiros de Castro, 2002b: 445) –, 

Kõc opõe a imagem de tudo aquilo que deles deve ser extraído, guardado e (re)lembrado para 

que o coletivo dos vivos (mẽhĩ) possa continuar se (re)produzindo no tempo e no espaço e, 

assim, se mantenha “construído como corpo de parentesco” (idem): o pensamento (hêmpej xà), 

a visão (pupun xà), as palavras (harkwa), os cantos (increr) e o caminho (prỳ) dos antepassados 

(K. 42, 63, 65, 67, 101), estes últimos concebidos, como já indiquei anteriormente, como arqui- 

ou meta-genitores e nominadores dos vivos. Como diziam Xàj e Hapykrit em seus depoimentos, 

“recentemente meu hõpin [Tejapôc] deixou alguns cantos para mim (...). Eu gosto de ser o 

próximo. Nossos parentes, nossos filhos, sempre pedem para me ouvir. Eu vou cantar aqui para 

eles, se alguém quer conhecer, eu vou ensinar, comigo vai aprender (...). Ele [os cantores 

antigos] já nos deixaram e os cantos de que me lembro, eu estou sempre cantando” (X. 127-

129, 145-151, 209-211); “Por que eu canto? Porque meu cunhado [Tejapôc] já nos deixou. Ele 

era padré [mestre ritual], conhecia tudo, e das festas de nosso povo (mẽ pajĩ jõ amjĩkĩn), eu 

gosto mesmo. Eu sempre reúno os cantos de nosso povo (mẽ pajĩ crer)” (H. 152-158). 

Devemos notar, contudo, que Kõc vai ainda mais longe na elaboração de sua 

posição enunciativa e de sua identidade como orador. Em um breve porém crucial momento de 

seu chamado, ele diz a seus ouvintes: “Eu sempre sou teu pai, teu cabeça-velha” (K. 62). Cabe 

esclarecer que o termo “cabeça-velha” (krãhtũm) por ele empregado constitui tanto uma forma 

de se referir a pessoas mais velhas de maneira genérica quanto uma forma pela qual alguém 

pode designar seu nominador pessoal, de modo que este termo recobre não só parte dos 

significados do termo quêtti (MB, FF, MF), como o sintagma no qual ele se insere é semelhante 

àqueles em que Kõc se refere aos antepassados (mẽ apãmjê, mẽ aquêtjê: “teus falecidos pais e 

nominadores/avôs”; K. 63) – porém com uma diferença fundamental. Nessa passagem, Kõc não 

se refere aos antepassados indiretamente e em 3ª pessoa, e sim diretamente e em 1ª pessoa, 

referindo-se a si mesmo, portanto, como alguém que ocupa essas posições perante sua 

audiência. Assim, por meio de uma sutil manipulação gramatical, similiar a que Graham 

identificou nos “discursos da imortalidade xavante” (2018 [1995]: 250), Kõc assume 

subitamente o “eu” dos antepassados, conferindo a seu discurso um estatuto epistêmico 

diferente, e mais complexo, do que aquele que caracteriza as formas discursivas analisadas nos 
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dois capítulos anteriores: nesse momento de sua performance oral, Kõc não se apresenta 

somente como alguém que está transmitindo, no presente, os conhecimentos dos antepassados 

(como é o caso nas narrativas mítica) ou aqueles que ele próprio adquiriu ao longo de sua 

trajetória pessoal (como é o caso nas narrativas pessoais e também em boa parte de seu discurso; 

cf. K. 44; K. 67), mas como sendo ele próprio a personificação dos valores, conhecimentos, 

preceitos e práticas dos antepassados. Desse modo, mais do que produzir apenas um paralelismo 

formal e discursivo, o que esse enunciado produz é um paralelismo ontológico entre o passado 

e o presente, por meio do qual Kõc deixa de se conceber e se apresentar como um simples 

“porta-voz” dos antepassado para identificar-se a eles, transformando-se momentaneamente em 

um deles: um antepassado vivo – ou, visto por outro ângulo, um futuro morto, alguém que se 

encontra em uma espécie de limiar entre a vida e a morte. 

Isso posto, vale a pena tentar buscar uma compreensão um pouco mais precisa do 

modo como essa relação de “identificação” entre Kõc e os antepassados é verbalmente 

construída por ele na língua krahô, a fim de não dar como óbvia a tradução que faço dessa 

relação em português por meio do emprego do verbo “ser” (“eu sempre sou teu pai, teu cabeça-

velha”) – opção que, vale dizer, me foi sugerida por meus próprios interlocutores krahô durante 

o processo de tradução do material. Como apontou Cesarino (2018a), é comum encontrar nas 

etnografias o recurso à “cópula ontológica” – fornecida, nas línguas indo-europeias, pelo verbo 

“ser” – para descrever os modos de “identificação” que, em suas práticas narrativas e rituais, 

os povos ameríndios estabelecem entre seres e entidades que o pensamento ocidental moderno 

se empenhou em separar e delimitar em domínios ontológicos descontínuos e estanques. 

Contudo, como ele sublinha, tal recurso raras vezes é acompanhado de maiores 

problematizações, desembocando frequentemente em um “vício da linguagem analítica que 

transforma a capacidade de levantar questões ontológicas pela etnografia em uma petição de 

princípio desprovida de reflexividade” (idem: 275). Em suas palavras ainda:  

 
a cópula ontológica (...) parece descrever de maneira muito genérica e pouco objetiva 
as estratégias não modernas de produção de vínculos, bem como de supostas fusões 
inexplicáveis pela separação desencantada entre material e imaterial, interior e 
exterior, humano e não humano, e assim por diante (idem: 274).  

  

 No caso do qual trato aqui, um exame mais detido do enunciado de Kõc revela 

então que a vinculação de Kõc aos antepassados se realiza através de uma forma de predicação 

que, além de não recorrer a nenhum verbo, utiliza a posposição locativa (pê) para expressar a 
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inclusão de um referente em uma categoria mais ampla190. Desse modo, se arriscarmos uma 

tradução mais “literal” do enunciado de Kõc, que nos permita prescindir do verbo “ser” e 

transpor ao português o sentido locativo da partícula empregada no original em língua krahô, 

teríamos então algo como:  

 
Jamãn   i-pê    a-pãm i-pê     a-krã-tũm 
Sempre 1-LOC 2-pai   1-LOC 2-cabeça-velha 
Sempre em mim teu pai, [sempre] em mim teu cabeça-velha 
 
Jamãn   nã   cumam   itar  mẽ a-quêt-jê                        mõ-r-tũm 
Sempre REL primeiro aqui PL  2-nominador;tio;avô-PL ir-NMLZ-velho  
Sempre aqui os primeiros, teus velhos nominadores 
 
Mẽ a-tuhkà mõ-r-tũm 
PL  2-pai     ir-NMLZ-velho 
Teus velhos pais 
 
Te    h-arkwa ita-jê    nã   kãmpa  nãmhã i-krã kãm        i-mã 
GEN R-fala     DEM-PL REL escutar aqui     1-cabeça LOC 1-FOC 
A palavra deles escutei [e] aqui em minha cabeça está 

 

 A “identificação” produzida por Kõc nessa passagem parece operar, assim, por 

meio de um encurtamento (ou de uma supressão) da distância espaço-temporal que o separa 

dos antepassados, imanentizando de tal modo a autoridade e os conhecimentos deles em sua 

própria pessoa, palavras e gestos que sua figura passa a se confundir momentaneamente com a 

deles e, de pé, eles se tornam novamente presentes no pátio da aldeia: lugar de memória, onde 

os vivos assumem e exercem plenamente sua humanidade e que será referido por Kõc, já ao 

final de seu chamado, como “a clareira de teus antepassados” (mẽ aquêtjê jũcarã191, K. 104).  

                                                        
190 Predicados nominais (não-verbais) como esse são classificados por Dixon (2010: 159) como predicados 
“identificacionais”. É também por meio de predicados desse tipo que os Krahô se identificam como Krahô (ipê 
Krahô, “eu sou Krahô”). 
191 Mẽ a-quêt-jê                        j-ũ-carã 
     PL  2-tio.avô.nominador-PL R-N.GEN-limpo 
     “A clareira de teus antepassados”. 
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Parte II 

Diálogos noturnos 

 
“(...) 

O último dia do tempo, 
não é o último dia de tudo.  

Fica sempre uma franja de vida, 
onde se sentam dois homens. 
Um homem e seu contrário, 

uma mulher e seu pé,  
um corpo e sua memória, 

um olho e seu brilho, 
uma voz e seu eco  

(...).” 
 

(Carlos Drummond de Andrade, “Passagem do Ano”) 
 

Tendo enfim chegado ao pátio, passemos agora à apresentação e à análise de outras 

duas modalidades de arte verbal krahô, performadas à noite nesse espaço por meio da interação 

entre dois (ou mais) enunciadores: o “canto-fala da Machadinha” (Kàjre jarkwa) e os “cantos 

do Maracá” (Cohtoj jarkwa). Cabe notar desde já que o termo jarkwa utilizado para identificar 

esses dois gêneros verbais denota a “boca”, ou ainda, a “língua”, no sentido da capacidade de 

“falar” e de comunicar um “discurso” (jarẽn) – capacidade que nos tempos míticos era um 

atributo de todos os seres do mundo e que, nos tempos atuais, continua a ser atribuída a certos 

objetos rituais e a ser ativada em certos contextos cerimoniais. Assim, a opção por traduzir essa 

palavra de duas maneiras distintas em cada caso se deve, mais precisamente, ao fato de cada 

um desses gêneros verbais também ser denominado por meio de outras categorias meta-

linguísticas específicas. A “fala do Maracá”, por exemplo, também é denominada pelos Krahô 

por meio da palavra utilizada para identificar as formas expressivas que eles efetivamente 

reconhecem como “canto” (increr), ao passo que a “fala da Machadinha” também é 

denominada por meio da expressão Mẽ icakôc cati (“Nossas grandes palavras”, “Nossa grande 

fala” ou ainda, como me sugeriram alguns Krahô, “Nossa conversa”), que indica que essa forma 

expressiva pode ser melhor definida como uma modalidade de fala cantada ou, como proponho 

aqui, um “canto-fala”, que mais do que ser propriamente “cantado” (como os increr) é 

“entoado” ou “salmodiado”192 – caracterização que irei discutir mais detalhadamente nas 

próximas páginas.  

                                                        
192 Distinção que, como nota Zumthor (2010 [1983]: 200), se expressa na língua inglesa por meio da diferença de 
sentido entre os verbos sing (cantar) e chant (entoar, salmodiar). 
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Como já indiquei anteriormente, o conhecimento desse dois gêneros de arte verbal 

é consideravelmente aberto e acessível a todos, não constituindo prerrogativas rituais 

transmitidas pelas relações de parentesco e pelo sistema onomástico. Em todo caso, espera-se 

tanto dos cantores de maracá quanto daqueles que desejam cantar com a Machadinha que 

tenham um comportamento exemplar, o qual nem todos estão efetivamente dispostos a adotar 

e a seguir: eles devem escutar mais do que falar, não devem se envolver em conflitos e maldizer 

os outros, devem dormir pouco e, durante as alimentações coletivas realizadas nas casas de 

Wỳhtỳ, devem esperar que todos tenham se servido antes de começarem a comer. Como explica 

Hapykrit: “o cantor não mete a mão no meio da comida, não mete a colher na comida na Wỳhtỳ. 

Ele come separado, tem o prato separado. Se ele come com os outros, sua voz fica ruim e logo 

aparecem furúnculos no seu corpo. O cantor deve comer apenas carne, mas jamais a cabeça 

ou o bucho dos bichos”. No entanto, no que diz respeito ao Kàjre jarkwa em particular, na 

prática somente velhos e experientes cantores – que em razão dos conhecimentos rituais 

adquiridos e acumulados ao longo do tempo já são socialmente reconhecidos como “mestres 

rituais” (padré ou increr cati, “grandes, magníficos cantores”) – são efetivamente capazes de 

executá-lo, pois além de seu conteúdo mobilizar um amplo e complexo conjunto de referências 

míticas e cosmológicas, ele é comunicado por meio de enunciados mais longos que aqueles que 

formam os curtos versos dos cantos de maracá, o que acaba por exigir do enunciador não só 

uma técnica especial de formalização do discurso, como habilidades vocais específicas, tidas 

por particularmente difíceis. Como me dizia Olegário Tejapôc enquanto trabalhávamos na 

tradução do texto do Kàjre jarkwa: “precisa de muito estudo pra cantar o Kàjre jarkwa. Quem 

não viajou muito, não sabe cantar, porque o Kàjre jarkwa é coisa de quem viaja muito. É só 

contação, vai contar o que viu, por onde andou, por onde passou”. Desse modo, enquanto os 

cantos de maracá ainda possuem considerável vitalidade e continuam a se espalhar por um vasto 

território – apesar dos inúmeros obstáculos contemporâneos que entravam sua circulação –, 

atualmente são poucos os especialistas rituais que conhecem o Kàjre jarkwa e são capazes de 

executá-lo de maneira considerada “bela”, “boa” e “correta” (impej), de modo que talvez não 

seja um exagero dizer que essa forma de conhecimento se encontra, infelizmente, em franco 

processo de desaparecimento, situação frequentemente lamentada por meus interlocutores. 

Ainda assim, como afirma Dodani Piikên, em um caso como em outro:  

 

quando o cantor canta essas músicas e as pessoas ouvem, elas lembram de coisas do 
passado, do tempo dos antigos, e ficam empoderadas, ficam fortes, ficam alegres. 
Sem música não se é nada, não se é Krahô, não se é cantor, não se é nada. 
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Capítulo IV 

Kàjre jarkwa: o canto-fala da Machadinha 

 
Figura 14: o cantor e chamador Martim Ikrehotyt com a Machadinha, na aldeia Pedra Branca. Foto: Ian Packer, 2017. 

A história da Machadinha 

A Machadinha é um objeto ritual composto por uma grande lâmina de pedra polida 

em formato semi-lunar, a qual é encaixada em um cabo de madeira ornamentado com fios de 

algodão trançado. Ela constitui um exemplar de um tipo de artefato extremamente valorizado 

pelos povos timbira que, no entanto, não atribuem sua fabricação a seus próprios antepassados, 

afirmando, ao contrário, que no passado eles podiam ser encontrados por todo seu território 

tradicional de ocupação193 – sua aquisição constituindo, inclusive, um dos principais objetivos 

que moviam as incursões guerreiras que realizavam entre si (Melatti, 1974194; Melo & Soares, 

2018). Entretanto, apesar da importância conferida a tais artefatos pelos povos timbira, há na 

literatura disponível apenas raros e esparsos registros sobre os usos e os valores que eles lhe 

conferiam195 e, atualmente, somente os Krahô ainda possuem um exemplar da Machadinha em 

uma de suas aldeias, o qual não só ocupa um lugar importante em sua cosmologia e prática 

ritual, como se tornou uma espécie de insígnia “étnica” deles depois de um marcante episódio 

ocorrido em sua história recente.  

                                                        
193 Não sei precisar de que tipo de pedra é feita a Machadinha e, até onde sei, até hoje não foram feitas pesquisas 
arqueológicas mais aprofundadas sobre ela. 
194 Segundo Melatti, “um dos motivos que levava à perseguição dos vencidos era a obtenção de ornamentos. A 
recuperação de um Kàjre – machado de pedra semi-lunar – chega a se sobrepor à vingança como motivo de 
combate” (Melatti, 1974: 52). Em Schultz (1950: 114-119) é possível encontrar uma narrativa que conta os 
conflitos que eclodiram entre dois povos timbira depois que um deles tomou um exemplar da machadinha do outro. 
195 Curt Nimuendaju, por exemplo, diz ter obtido uma machadinha de uma mulher ràmkôkamẽkra, que lhe entregou 
um exemplar que era de seu falecido irmão (o que lhe rendeu inúmeras críticas de seus parentes). Conforme lhe 
relataram os Ràmkôkamẽkra, esse homem ocasionalmente empunhava a machadinha no pátio da aldeia e cantava 
“Yẽẽ heyõ Kàjre Yẽẽ, assim como os nomes de seus antepassados” (1946: 153). 
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Figura 15: Pedro Penõ em cerimônia de devolução da Machadinha. Fonte: O Estado de São Paulo, 1986. 

Em 1947, a Machadinha foi adquirida pelo etnólogo e colecionador alemão Harald 

Schultz em troca de uma espingarda e, na sequência, foi por ele doada ao Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo. Durante cerca de 40 anos, os Krahô ficaram então sem a 

Machadinha e sem saber de seu paradeiro, o que, segundo eles, foi determinante para a 

diminuição do número de conhecedores de seus cantos. A Machadinha só retornou para os 

Krahô nos anos 80, quando o antropólogo e indigenista Sérgio Domingues ouviu um ancião da 

aldeia Pedra Branca executando um canto que ele nunca havia escutado antes e, ao lhe perguntar 

sobre o que cantava, ele lhe disse que era uma passagem do “canto-fala da Machadinha” (Kàjre 

jarkwa), explicando-lhe em seguida sobre o que tinha acontecido com ela. O indigenista se 

lembrou então que já havia visto um objeto similar ao que lhe havia sido descrito em um museu 

em São Paulo e, quando conseguiu reunir algumas fotografias e mostrá-las aos Krahô, eles 

imediatamente reconheceram que se tratava da mesma Machadinha que lhes pertencia. Sob a 

liderança de Pedro Penõ e de Aleixo Pohi, os Krahô iniciaram então uma intensa e longa 

campanha pública para obtê-la de volta, conseguindo que ela fosse devolvida à aldeia Pedra 

Branca em 1986, onde ela se encontra até hoje196. Após a morte de Pedro Penõ, coube 

inicialmente a seu filho, Martim Penõ, a responsabilidade de cuidar da Machadinha, mas depois 

de sua morte em 2017, a guarda dela mudou de mãos, estando hoje sob os cuidados de Martim 

Ikrehotyt, um dos únicos cantores locais que ainda conhece parte de seus cantos e que se anima 

a cantar um pouco com ela quando ocorre algum grande amjĩkĩn. Qualquer cantor que deseje 

                                                        
196 Esse processo está bem documentado e já foi tratado em alguns trabalhos recentes, razão pela qual o apresento 
aqui de maneira sucinta. Para mais informações, cf. Melo, 2010 e Morim de Lima, 2013. Alguns artesãos da aldeia 
Pedra Branca costumam fazer pequenas réplicas em madeira da Machadinha, com a finalidade de vender a pessoas 
não-indígenas que visitam a aldeia. 
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cantar com a Machadinha pode, contudo, solicitá-la a seu guardião, já que seu uso não está 

atrelado a personagens rituais específicos e sua transmissão não ocorre de acordo com relações 

de parentesco pré-determinadas. 

Entretanto, a história da Machadinha é bem mais antiga do que esse episódio de sua 

trajetória recente, o qual constitui, em certa medida, um desdobramento contemporâneo dos 

conflitos bélicos que envolviam a posse de seus exemplares no passado. Entre os Krahô, a 

Machadinha é também tema de uma importante narrativa mítica, que pode ser tomada como 

seu mito de origem: a “história de Hartãt” (Hartãt jarẽn xà), que apresento aqui de maneira 

resumida e em prosa corrida197: 

 
Nossos antepassados [mẽ panquêtjê] não conheciam a Machadinha, mas havia um mẽhĩ, 

chamado Hartãt, que tinha nascido perto do local onde ela vivia, no Pé-do-Céu [kôjkwa kat]. 

Hartãt passava os dias sentado em sua casa, enfeitando flechas, enquanto seus genros e netos 

saíam para caçar. Quando retornavam, Hartãt lhes perguntava se tinham matado alguma 

coisa, mas eles voltavam quase sempre de mãos vazias. Hartãt então lhes dizia:  

 

Hỳj! 
Hỳj! 

Meus genros, meus filhos, meus netos! 
Vocês ficam assim! 

No lugar onde nasci, 
onde quebrei minha casca, 

onde para sempre deixei meu cordão umbilical, 
quando eu tinha vontade de comer carne, 

eu sempre matava alguma coisa, mesmo quando era jovem! 
É isso o que digo para vocês que chegaram agora!198 

 

 Todo dia essa situação se repetia, até que os genros de Hartãt conversaram entre si e 

decidiram pedir a ele que os levasse até o lugar onde ele havia nascido, até o Pé-do-Céu. Hartãt 

ouviu o pedido de seus genros, mas pediu um tempo para pensar um pouco. No dia seguinte, 

ele lhes comunicou então que estava de acordo e pediu a um “chamador” [hocjêr catê] avisar 

às mulheres que elas deveriam arrancar muita mandioca para que eles levassem na viagem que 

iam realizar:  

 

                                                        
197 Procedo assim porque infelizmente não pude concluir a transcrição e a tradução da versão narrada por Olegário 
Tejapôc que registrei durante meu trabalho de campo, o que ainda pretendo realizar futuramente. Recorro então a 
uma versão narrada por Domingos Craté, ancião da aldeia Pedra Branca, que foi registrada por pesquisadores 
indígenas e não-indígenas e publicada em versão bilingue no livro “Hartãt jarẽn xà”, produzido em 2013 pela 
associação Centro Cultural Kàjre. Na versão que apresento aqui, retraduzi certos trechos e abreviei certas 
passagens, a fim de tornar a narrativa um pouco mais concisa.  
198 Como se vê, esta fala de Hartãt possui a forma de um “chamado” (hocjêr xà), como os que foram analisados 
no capítulo anterior, assim como a mensagem que, mais adiante, será endereçada às mulheres. 
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Hỳj! 
Hỳj! 

Minhas esposas, minhas netas! 
Prestem atenção e me escutem! 

Não façam de outra forma! 
Hoje vocês vão arrancar mandioca 

e colocar no rio. 
Quando elas ficarem prontas, tirem 

e coloquem outras no lugar... 
Quando estas ficarem prontas, tirem 

e coloquem mais outras no lugar. 
Os esposos de vocês vão sair! 

Foi assim que o velho [Hartãt] me disse! 
 

As mulheres se reuniram e realizaram o que foi pedido e, no dia seguinte, o grupo 

partiu. Ao longo da viagem, eles passaram por diferentes lugares, cada qual abundante em um 

tipo de alimento e, a cada parada, recebiam de Hartãt instruções sobre como proceder para 

obtê-lo. Aprenderam, assim, como retirar o mel de diferentes tipos de abelhas, como caçar ratos 

[amxô], morcegos [xêp], pacas [crat] e diferentes tipos de porcos selvagens [crôti, crôre], e 

também como preparar um moquém com pedaços de cupim para assá-los.  

Em determinado momento do percurso, Hartãt avisou ao grupo que a partir daquele 

ponto eles estavam entrando em uma “terra estranha” [pjê cahàc], cheia de perigos, onde eles 

deveriam falar baixo para não incomodarem os seres que viviam ali e para poderem escutá-los 

cantando. Eles ouviram então os cantos da lacraia [tonkrêryt] e, mais a frente, da árvore 

Pàrhĩti199, próxima à qual decidiram arranchar e passar a noite. No dia seguinte, os caçadores 

continuaram caminhando e chegaram a uma enorme palmeira Buriti, de cuja extremidade 

saíam grandes chamas de fogo que queimavam todos os pássaros que tentavam sobrevoá-la. 

Hartãt disse então a um de seus genros: “Venha! Venha genro! É sobre este buriti que venho 

contando para você! Vá até lá e fique um pouco sobre o buriti, depois volte. Talvez o buriti te 

queime e então eu poderei voltar para a aldeia e mostrar minha cara para a sua sogra. Já se 

passaram vários dias e ela deve estar preocupada”. Sem medo, o genro aceitou o desafio 

proposto por Hartãt e, deixando o grupo, transformou-se em uma arara [cute pànti nã amjĩ ton] 

e voou em direção ao buriti. Quando ele encostou na palmeira, as chamas se levantaram e 

muito fogo começou a sair de dentro dela. No entanto, ele conseguiu voar e atravessar para o 

outro lado, retornando para junto do grupo quando o fogo diminuiu. Então ele se transformou 

novamente em gente [mẽhĩ] e disse a Hartãt: “Sogro [pajquêt]! Nada pode acabar comigo! Os 

bichos de nada sabem [pryre te amjĩ jahkre kêt], por isso morrem! Mas eu sou gente [ma ijĩa 

                                                        
199 Pàrhĩti: árvore de grande porte, popularmente conhecida como “barriguda” ou “paineira” (Ceiba glaziovi). Seu 
tronco é repleto de espinhos e, no Cerrado, ela costuma ser encontrada nas matas de galeria que se formam no 
curso dos rios. 
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mã wa] e vou mostrar minha cara para sua filha [wa ha itỳj acaxwỳjre mã ikuc ita to amjĩ 

pẽ]”200.  

 

Na sequência da viagem, Hartãt tentou matar seu genro ainda diversas vezes, 

desafiando-o a superar outros perigos que foram encontrados pelo caminho. No entanto, 

transformando-se cada vez em diferentes espécies de pássaros e em outros animais, o genro 

sempre conseguia superá-los, retornando são e salvo para junto do grupo201. Como a narração 

desses episódios é feita segundo uma mesma estrutura narrativa, e tendo em vista que boa parte 

deles serão encontrados mais adiante no texto do Kàjre jarkwa, tomo aqui a liberdade de 

resumi-los, indicando abaixo os sucessivos desafios que foram propostos por Hartãt a seu genro, 

bem como os diferentes animais em que este se transformou a cada vez, e retomando, na 

sequência, a exposição da narrativa: 

 
- Cuhkà cajcàr: árvore Pindaíba; o genro se transforma em um Bem-te-vi, pousa no galho da 

árvore, derruba-a e retorna; 

- Cuhêxê: linha do arco; o genro se transforma em um Beija-flor, passa pela linha e retorna; 

- Cacot: flechas; o genro se transforma em um Martim-pescador, passa pelas flechas e retorna; 

- Cukryt kà: couro de anta; o genro se transforma novamente em um Beija-flor, desta vez preto, 

passa pelo couro de anta e retorna; 

- Mĩĩti: jacaré; o genro se transforma novamente em um Martim-pescador, passa pela boca do 

jacaré e retorna; 

- Cuwatow: lama seca; o genro se transforma em uma Galinha d’água, caminha sobre a lama e 

retorna; 

- Hêjamror: teia de aranha; o genro se transforma novamente em um Beija-flor preto, passa pela 

teia sem se grudar e retorna; 

                                                        
200 Como se verá adiante, esse diálogo entre Hartãt e seu genro será inúmeras vezes repetidos no Kàjre jarkwa, 
fazendo parte de sua trama narrativa. 
201 Vale notar que esses desafios superados pelo genro e suas sucessivas transformações remetem às façanhas do 
célébre desaninhador de pássaros bororo, com a diferença que, nessa última narrativa, o herói não se transforma 
em pássaros, e sim é ajudado por eles, e que os personagens masculinos não não são afins, mas consanguíneos. Na 
versão dessa narrativa bororo apresentada por Lévi-Strauss no primeiro livro das Mitológicas, antes de convidar o 
filho incestuoso para capturar araras, o pai busca dele se vingar, enviando-o ao ninho das almas com a missão de 
lhe trazer o grande maracá de dança (bapo). No entanto, a avó do menino o previne dos perigos envolvidos nessa 
viagem e o aconselha a pedir ajuda a um beija-flor, que voa rapidamente e corta a corda na qual estava preso o 
maracá. Ele acaba por deixar o maracá cair na água, despertando assim as almas, que começam a atirar flechas em 
sua direção, mas ele voa tão depressa que consegue recuperar o instrumento. Frustrado com essa primeira tentativa 
de vingança, o pai manda então o filho lhe trazer um segundo instrumento, o pequeno maracá das almas, mas dessa 
vez o menino conta com a ajuda do pássaro juriti, que também consegue trazer o instrumento para o menino. 
Novamente frustrado, o pai tenta ainda uma terceira vez dar fim ao seu filho, pedindo-lhe agora para trazer um 
chocalho feito com unhas de caititu. Dessa vez, o ajudante do menino é o gafanhoto, “que voa mais devagar que 
os pássaros e por isso é atingido por várias flechas, mas não morre” (Lévi-Strauss, 2004 [1964]: 57-58). 
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- Amcrocrôti: terra quente; o genro se transforma em uma Anta, caminha sobre a terra sem se 

queimar e retorna. 
 

Superados esses desafios, o grupo continuou a viagem e decidiu acampar em um lugar 

descampado, onde havia uma caverna de onde saía um vento muito fort. Então Hartãt 

novamente desafiou seu genro, mas dessa vez o cunhado deste pediu para ir em seu lugar, 

dizendo-lhe:“É só você quem está passando por todos esses perigos. Eu quero chegar na aldeia 

e também ter o que contar”. O genro de Hartãt hesitou por um instante, dizendo-lhe: 

“Cunhado! Você não pode pensar assim! Talvez você vá se entregar e morrer nesses caminhos 

por onde eu passei, e eu não quero que o povo reclame de mim!”. Ele acabou concordando, 

contudo, e os dois entraram na caverna. Lá dentro, eles gritaram para o vento, que saiu com 

muita força, arrastando consigo o cunhado, que não conseguiu se desviar a tempo. 

Preocupados, os caçadores tentaram encontrá-lo, mas viram que ele se encontrava do outro 

lado da caverna. Hartãt lhes explicou então que não seria possível buscá-lo, pois: “Seu 

cunhado não é mais gente [apre jĩ nare]! Agora ele é espírito [carõ mã]! Ele não vem! O vento 

carregou ele! Agora que vocês já viram, vamos indo”. Eles retomaram então a viagem e 

finalmente chegaram ao lugar onde a Machadinha vivia. Hartãt novamente lhes pediu para 

ficarem em silêncio e, quando anoiteceu, eles começaram a ouvir um canto: 

 

Ando cantando como uma onça 
Ando com meus braços fortes de onça 

 
      Agora sou eu mesmo!202 

 Agora sou eu mesmo! 
 

Hartãt lhes explicou então que era a própria Machadinha quem estava cantando e lhes 

disse para escutarem com atenção, para que aprendessem a cantar um pouco. Eles decidiram 

acampar por ali mesmo, e ficarem escutando o canto da Machadinha até o amanhecer. De 

manhã cedo, Hartãt disse ao grupo que iria falar com a Machadinha, e pediu para eles ficarem 

ali. Ao encontrá-la, Hartãt lhe explicou então que tinha vindo para lhe pedir uma de suas filhas 

[mẽ akra nõ], pois assim ele não ficaria sozinho e deixaria de ser fraco e preguiçoso. A 

Machadinha escutou o pedido de Hartãt, mas disse que iria cantar toda a noite e que somente 

no dia seguinte lhe daria uma resposta. Hartãt retornou então para junto do grupo e, no dia 

seguinte bem cedo, foi novamente encontrá-la. Ela concordou então em lhe entregar uma de 

suas filhas e, enrolando-a em alguns enfeites, alertou-o que “se ela for deixada de lado, se ela  

                                                        
202 “Agora sou eu mesmo” (Xy pa hanẽ): esse enunciado faz parte da fórmula de abertura do Kàjre jarkwa, e 
retornarei a ele com mais atenção adiante. Em uma tradução alternativa, que foi feita pelos Krahô que participaram 
do projeto de publicação dessa versão da história de Hartãt e que vai muito além do conteúdo linguístico do 
enunciado: “O mundo todo me escute”. 
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Figura 16: o grupo de viajantes ouve a Machadinha cantar. Desenho: Daniel Rêj, 2013. 

ficar parada, não vai gostar, sentirá frio. Ela gosta de sentir calor e de estar em movimento”. 

Hartãt retornou então para o grupo de caçadores e lhes disse que eles tinham ganhado uma 

Machadinha. Todos ficaram muito contentes e Hartãt lhes explicou que eles teriam que passar 

mais uma noite por ali, pois caso a Machadinha sentisse saudades da filha, eles teriam que 

devolvê-la. No entanto, no dia seguinte a Machadinha disse que estava tudo bem, que ela tinha 

ficado triste, mas como tinha muitas outras filhas, eles poderiam levar aquela embora. Eles 

iniciaram então a viagem de volta e, quando anoiteceu, acamparam novamente para dormir. O 

caçador que estava carregando a Machadinha resolveu então tentar cantar com ela. Colocou-

a no braço e começou:  

 

Agora sou eu mesmo! 
Agora sou eu mesmo! 

 

Apareceu então um macaco guariba que lhe disse: “Twa! Twa! Twa! Você começou a 

cantar na minha frente, mas você não está acertando!”. Ao escutar aquilo, Hartãt perguntou: 

“Quem está fazendo isso? Eu disse para vocês que estamos andando em outras terras, onde os 

animais sabem falar. Esperem até chegarmos na aldeia, lá vocês poderão cantar o que 

quiserem”. Então eles seguiram andando por vários dias, até que começaram a sentir muita 

fome, pois sua comida já havia acabado. Já perto da aldeia, eles encontraram uma plantação 

de inhame, mas Hartãt pediu ao grupo esperar um pouco antes de o arrancarem, pois ele iria 

ver se aquele inhame era bom ou não para comer. Os caçadores ficaram aguardando, mas dois 

deles resolveram comê-lo de qualquer jeito. Hartãt logo retornou, dizendo que havia 

encontrado um inhame igual ao que eles cultivavam na aldeia, mas os rapazes já haviam 

moqueado e comido aquele outro inhame que tinham encontrado. Quando anoiteceu e todos já 

estavam dormindo, o espírito [mẽcarõ] do inhame veio então até Hartãt e lhe perguntou quem 
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havia arrancado seu inhame. Hartãt disse que também não sabia e o espírito do inhame foi 

embora. No entanto, quando um dos caçadores acordou para urinar, percebeu que não tinha 

mais pênis nem saco: ele tinha se transformando em uma mulher. Ele arrancou então uma palha 

para se limpar, urinou agachado e se deitou novamente. Quando seu amigo que também tinha 

comido o inhame acordou para urinar, ele viu que também tinha se transformado em mulher. 

Ao amanhecer, todos ficaram olhando para os dois e quando, no final da tarde, o grupo chegou 

de volta à aldeia, os dois homens que tinham virado mulher ficaram envergonhados e, ao invés 

de retornarem para suas próprias casas para encontrar suas esposas, retornaram para a casa 

de suas famílias maternas.  

* 

 Não é meu propósito desenvolver uma análise minuciosa da história de Hartãt e, 

se a apresento aqui, é porque é importante que o leitor a conheça antes de passarmos à 

apresentação e ao estudo do Kàjre jarkwa. Em todo caso, cabe fazer algumas considerações 

sobre dois elementos abordados pela narrativa, os quais serão particularmente proveitosos para 

a investigação desenvolvida mais adiante. O primeiro deles diz respeito à referência ao Pé-do-

Céu (kôjkwa kat) como sendo o local onde a Machadinha vive e para onde o grupo de mẽhĩ 

viaja a fim de obtê-la. De acordo com a cosmografia krahô203, o Pé-do-Céu é uma enorme 

árvore que sustenta a cúpula celeste e que se situa à leste, região concebida pelos Krahô como 

sendo a fonte de origem de toda luz, fertilidade e movimento que produzem a vida. A região 

localizada a oeste, ao contrário, é caracterizada pelo pensamento krahô como marcada pela 

noite, pelo frio e pela imobilidade e, não por acaso, é justamente nessa direção que se localiza 

Preeti, a aldeia dos mortos204. Cabe notar também que o leste é denominado em língua krahô 

pelo mesmo termo que designa uma posição “alta” (kỳj mã), ao passo que o oeste é referido 

pelo mesmo termo que designa uma posição “baixa”205 (harã mã; ahpar mã), designações que 

se referem à trajetória percorrida pelo sol no no céu e que reforçam a concepção da uma 

diferença de potencial entre essas duas regiões, sendo que é da primeira delas que decorre todo 

dinamismo que anima o mundo. Essa correspondência entre eixos espaciais horizontais e 

verticais se expressa ainda na equivalência que os Krahô estabelecem entre as metades 

cerimoniais Kỳjcatêjê (“os de cima”) X Harãcatê (“os de baixo”) e Wacmêjê X Catàmjê, estas  

                                                        
203 E também kĩsedjê (cf. Seeger, 1980: 70) e kayapó (cf. Lea, 2012: 88; Gianinni, 1991). Entre estes últimos, não 
é um pica-pau que tenta, sem sucesso, derrubar o Pé-do-Céu, mas uma anta. 
204 Segundo os interlocutores de Carneiro da Cunha, esse plano cosmográfico deve ser considerado inclusive ao 
se posicionar o corpo para dormir: “‘a cabeça deve ficar para leste, pro Pëd (Sol) ensinar direito, pra alma (carõ) 
ficar sabida (...). Se dormir com a cabeça para oeste, fica doente e morre’, disse-nos Raul, padre [mestre ritual] da 
aldeia Pedra Branca, enquanto outro informante afirmava que quem fica deitado com a cabeça para oeste fica 
‘ruim do juízo’ [pahãmnõ]” (Carneiro da Cunha, 1978: 25). 
205 Melatti também registrou a denominação Kôjkwahot (“Ponta-do-Céu”) para o oeste. 
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Figura 17: O dono da Machadinha entregando um de seus exemplares a Hartãt. Desenho: Daniel Rêj, 2013. 

últimas sendo respectivamente associadas, como já indiquei anteriormente, às partes oriental e 

ocidental do pátio e do universo. Como Lévi-Strauss (2008 [1958]) já havia notado, contudo, 

essas metades cerimoniais krahô não se opõem somente segundo uma dualidade diametral e 

simétrica, mas também segundo uma dualidade concêntrica e assimétrica, de modo que os 

atributos do polo leste/alto são associados ao pátio e também à aldeia como um todo, enquanto 

que aqueles que caracterizam o polo oeste/baixo são associados ao círculo formado pelas casas 

da aldeia e ao território que lhe é exterior.  

Cabe notar, em seguida, que o estatuto ontológico da identidade da Machadinha 

constitui um assunto de permanente especulação, sendo diferentemente definido por distintos 

conhecedores e por distintas formas de conhecimentos. Na versão da narrativa de Hartãt 

apresentada acima, por exemplo, a Machadinha é concebida como possuindo a mesma natureza 

que seus filhos e filhas. Já na série de desenhos que um jovem desenhista krahô realizou para 

ilustrar o livro em que ela foi publicada, a Machadinha é retratada em forma humana (cf. 

ilustração acima), enquanto que outros interlocutores afirmam ainda que a Machadinha é um 

Pica-Pau (xàj) que fica voando em torno do Pé-do-Céu e bicando seu tronco a fim de derrubá-

lo, concepção que também pode ser encontrada na narrativa mítica sobre o Sol e a Lua (Pyt mẽ 

Pytlere jarẽn xà) e na versão do Kàjre jarkwa que será apresentada aqui. Evidentemente, tais 

definições não são excludentes entre si, constituindo antes uma expressão do caráter complexo 

e múltiplo de sua identidade, que trataremos de analisar com mais detalhe adiante.  

Por fim, é interessante notar ainda que a imagem de uma enorme árvore que sustenta 

a cúpula celeste também é encontrada nas cosmologias de muitos outros povos ameríndios das 

terras baixas da América do Sul, que frequentemente derivam dela narrativas escatológicas e 
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proféticas sobre o fim do mundo, como por exemplo os Yanomami (Kopenawa & Albert, 2015) 

e boa parte dos povos de língua Tupi-guarani (Gallois, 1988; entre vários outros). Os Krahô, 

contudo, elaboram o risco iminente da queda do céu de outro modo e, em certa medida, o 

“resolvem” de maneira mais sutil e concisa: dizem eles que em determinado momento o Pica-

Pau que tenta derrubar o Pé-do-Céu fica com sede e tem que interromper seu trabalho para ir 

beber água em um rio. Enquanto ele se ausenta, o tronco do Pé-do-Céu se refaz rapidamente e, 

ao retornar, ele tem então que recomeçar o trabalho de perfuração desde o início. No entanto, o 

Pica-Pau logo tem sede novamente e, enquanto se afasta para se saciar mais uma vez, a árvore 

volta a se regenerar. Essa situação se repete sucessivas e infinitas vezes, de modo que o Pica-

Pau nunca consegue concluir sua interminável tarefa e o Céu não só não cai como, asseguram 

os Krahô, jamais cairá206. 

Como veremos, parte significativa do conteúdo narrativo do Kàjre jarkwa trata da 

história dessa viagem realizada pelos antepassados krahô até o Pé-do-Céu, e poderíamos dizer, 

assim, que o Kàjre jarkwa constitui uma espécie de “mito cantado”. No entanto, essa definição 

não é suficiente para caracterizar o tipo de conhecimento narrativo encontrado nessa 

modalidade de arte verbal krahô. Em primeiro lugar, porque o conteúdo da narrativa de Hartãt 

não será integralmente retomado no Kàjre jarkwa, e sim reduzido a certos temas e episódios 

principais, os quais serão referidos de maneira concisa ou mesmo alusiva. Um dos efeitos disso 

é que somente aqueles que conhecem bem a narrativa de Hartãt são capazes de compreender 

determinadas passagens do Kàjre jarkwa, remetendo seus enunciados a um contexto narrativo 

mais amplo que lhes permite completá-los subjetivamente e, consequentemente, decifrar seu 

sentido. Em segundo lugar, tal definição é insuficiente porque a história da Machadinha não 

constitui o único material narrativo do Kàjre jarkwa, que incorpora ainda outros temas e 

personagens que, por sua vez, remetem a referências elaboradas por outras formas de 

conhecimento krahô. Em terceiro lugar, a arquitetura formal do Kàjre jarkwa é composta por 

um conjunto de fórmulas verbais207 que organizam seu conteúdo em uma estrutura 

intensamente paralelística, o que acaba por imprimir a seu desenvolvimento narrativo um 

aspecto menos linear e um estilo retórico mais repetitivo e estereotipado do que aquele que 

                                                        
206 Os Krahô concebem ainda outras possibilidades de ocorrer uma hecatombe que poderia provocar o “fim do 
mundo”. Eles identificam na mancha negra que se forma no interior da Via Láctea por contraste com a branquidão 
da poeira cósmica e das estrelas, a figura de uma enorme ema (mããti). Na transversal desta ema celeste, eles 
também identificam a figura de uma enorme palmeira babaçu. Segundo eles, se uma pluma da ema ou uma palha 
do babaçu caírem, o mundo acaba. No entanto, ambas as quedas são tidas por ele como improváveis, não 
constituindo assunto de muita preocupação. 
207 Na clássica definição de Parry, fórmula é “a group of words which is regularly employed under the same 
metrical conditions to express a given essential idea” (1971 [1930]: 272).  
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caracteriza a enunciação das narrativas míticas. Além disso, é preciso sublinhar também que as 

diferenças entre a “forma narrada” e a “forma cantada” da história da Machadinha não se 

restringem apenas a essas modificações ocorridas à nível do conteúdo e do arranjo formal de 

cada uma delas. Mais do que isso, a passagem de uma forma a outra decorre de transformações 

mais profundas, que dizem respeito ao próprio regime enunciativo que é instituído pela 

performance do Kàjre jarkwa – cujas principais características é preciso conhecer antes de 

passar à análise e à interpretação do “texto” propriamente dito. 

 

 Um diálogo ritual 

Uma primeira característica central da performance do Kàjre jarkwa que devemos 

considerar é que, ao invés dela ocorrer nas casas, onde as narrativas míticas costumam ser 

contadas, ela é realizada no pátio, onde instala uma atmosfera solene e atrai imediatamente a 

atenção de todas as pessoas da aldeia, que interrompem o que estão fazendo, param de 

conversar, desligam rádios e pedem às crianças que fiquem em silêncio para que possam ouvir 

com atenção o discurso que será veiculado. Em consequência desse deslocamento do contexto 

de enunciação da história da Machadinha do perímetro da aldeia para o centro da vida 

cerimonial, sua execução passa a assumir a organização dual que caracteriza esta última: ela 

será transmitida então não por um, mas por dois narradores, que se alternam na enunciação, 

cada qual sendo associado a uma das metades cerimoniais Catàmjê e Wacmêjê. A performance 

do Kàjre jarkwa se configura, assim, como uma forma singular de diálogo cerimonial. 

Em um estudo já clássico, Urban (1986) comparou cinco diferentes casos 

etnográficos dessa modalidade de discurso ritual ameríndio (Waiwai, Trio, Yanomami, Kuna, 

Shokleng e Shuar-Achuar208), buscando contrastá-los a partir de seus respectivos contextos de 

execução e de acordo com a finalidade e a forma com que tais discursos são enunciados. Como 

ele aponta, a modalidade de diálogo cerimonial encontrada entre os três primeiros povos 

constitui, em linhas gerais, uma forma de se negociar a troca de objetos e a realização de 

casamentos entre membros de grupos locais distintos, enquanto que entre os Kuna e os 

Shokleng, ela constitui uma forma de se narrar mitos e histórias e, consequentemente, de 

compartilhar uma tradição narrativa em comum. No caso dos povos jívaro, por sua vez, o 

diálogo cerimonial é a forma pela qual os chefes de diferentes grupos locais interagem quando 

se visitam a fim de estabelecer alianças para realizarem incursões guerreiras conjuntamente, de 

                                                        
208 As fontes etnográficas que embasam a análise de Urban são: Fock (1963) e Rivière (1971) para o caso trio; 
Cocco (1972), Migliazza (1978) e Shapiro (1972) para o caso yanomami; Sherzer (1983) para o caso kuna; Urban 
(1985) para o caso shokleng; Karsten (1935) e Gnerre (1986) para o caso jívaro. 
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modo que, entre eles, esse modo de interação verbal consiste sobretudo em uma maneira de 

construir relações políticas inter-comunitárias. Ainda segudo Urban, esses contrastes relativos 

aos diferentes modos de produção e de ritualização de laços de “solidariedade social” podem 

ser correlacionados aos diferentes papéis desempenhados pelo segundo locutor em cada caso. 

Ele nota então que nos três primeiros casos (Waiwai, Trio e Yanomami), as intervenções do 

segundo interlocutor de fato colaboram com o desenvolvimento do conteúdo do evento 

discursivo em curso, pois por meio delas eles efetivamente acrescentam informações distintas 

daquelas que são enunciadas pelo locutor principal. Ao contrário, no caso dos discursos 

realizados na casa cerimonial kuna (onmakket), o segundo interlocutor emite sempre uma única 

e mesma palavra, cujo sentido consiste apenas em confirmar o conteúdo das narrativas míticas, 

históricas ou pessoais que são comunicadas pelo locutor principal e busca, assim, estimulá-lo a 

seguir contando (tipo de enunciado denominado channel back responses na literatura 

antropológica). Algo similar ocorre, segundo Urban, no caso do diálogo cerimonial shokleng 

(wãñẽklèn), por meio do qual se narra o mito de origem do mundo. Nesse caso, contudo, o 

segundo interlocutor é não só um “respondedor” (what-sayer), como também um “repetidor”, 

alguém que reproduz verbatim cada sílaba pronunciada pelo locutor principal e atua no âmbito 

de um dispositivo narrativo cuja finalidade é pedagógica e visa transmitir um determinado 

conhecimento narrativo de um mestre a um pupilo. Nesses dois últimos casos, portanto, apenas 

um locutor é de fato necessário para a produção do conteúdo do diálogo, de modo que Urban 

os caracteriza como sendo eventos pragmaticamente dialógicos, mas discursivamente 

monológicos. Já o tipo de diálogo cerimonial realizado pelos povos jívaro ocuparia, segundo 

ele, uma posição intermediária entre esses dois conjuntos de casos, pois, se por um lado, é 

verdade que ali ambos locutores colaboram com o conteúdo do discurso produzido, por outro, 

parte considerável de seus enunciados já se encontra determinado de antemão, sendo composto 

por fórmulas verbais fixas e estereotipadas que são identicamente repetidas por cada um deles. 

Evidentemente, existem ainda muitas outras formas de ritualização do diálogo na 

América indígena, e vários outros casos poderiam ser elencados para se realizar um exercício 

comparativo como esse209. O próprio Urban, aliás, se apressa em indicar o valor apenas 

metodológico dos contrastes efetuados por ele, sublinhando que os casos etnográficos 

abordados apresentam uma série de nuances internas bastante relevantes e que permitiriam 

problematizar e relativizar a tipologia por ele proposta. Seguindo a etnografia de Sherzer 

(1983), por exemplo, ele lembra que o diálogo cerimonial kuna também pode ocorrer em 

                                                        
209 Erickson  & Monod-Becquelin (2000), por exemplo, reuniram em uma excelente coletânea uma série de estudos 
mais recentes sobre esse assunto. 
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contextos inter-comunitários. Nessas ocasiões, os diferentes chefes reunidos se alternam então 

nos papéis de locutor principal e de respondedor, estabelecendo efetivamente entre si um 

diálogo, por meio do qual trocam informações sobre assuntos diversos. Da mesma forma, nos 

diálogos waiwai há extensas passagens em que apenas um dos locutores se expressa, de modo 

que mesmo que o segundo locutor contribua discursivamente ao diálogo em curso, suas 

intervenções são consideravelmente menores do que as que são efetuadas pelo orador principal, 

que acaba assim por realizar uma espécie de monólogo. No caso do diálogo trio, por sua vez, a 

interação entre os dois interlocutores pode ser marcada por uma alta dose de rivalidade e de 

disputa, aproximando-se assim do caso jívaro, em que cada um dos locutores busca expressar 

e valorizar suas habilidades oratórias diante do outro. Por fim, o diálogo cerimonial jívaro 

também pode ocorrer com a intenção de realizar trocas comerciais, quando então o segundo 

interlocutor se limita a repetir o que é dito pelo locutor principal. 

Em todo caso, é útil recuperar brevemente esse estudo comparativo de Urban, pois 

ele permite inserir o Kàjre jarkwa em um panorama mais amplo de formas de diálogos 

cerimoniais ameríndios, ao mesmo tempo em que torna possível verificar que o caso krahô 

constitui uma forma singular, recombinando os critérios de contraste adotados por Urban em 

uma configuração original. Assim, se é certo que a performance do Kàjre jarkwa, à maneira do 

que se verifica no caso shokleng, constitui uma modalidade discursiva voltada para o 

compartilhamento de uma tradição (comunicar uma narrativa mítica que trata de determinados 

feitos dos antepassados e da obtenção de um importante artefato ritual), aqui a transmissão de 

conhecimentos se destina a toda a aldeia, e não apenas ao outro interlocutor, que, no caso krahô, 

tampouco é um mero respondedor (como no caso kuna), mas um locutor que possui o mesmo 

estatuto enunciativo do outro orador. Desse modo, à maneira do que se encontra nos casos 

waiwai, trio e yanomami, os dois locutores do Kàjre jarkwa colaboram, e não apenas 

pragmaticamente, com o evento discursivo em que estão engajados, sendo igualmente 

responsáveis por sua condução e desenvolvimento narrativo. Além disso, os dois interlocutores 

krahô não apenas se alternam na narração da história, retomando-a a partir do ponto deixado 

por seu parceiro e acrescentando-lhe outros temas e episódios, como disputam, diante dos 

ouvintes que permanecem em silêncio em suas casas, quem a conhece melhor e quem consegue 

resistir por mais tempo de pé, no pátio da aldeia, noite afora. A performance do Kàjre jarkwa 

se configura assim como uma espécie de duelo, no interior do qual os dois cantores krahô, à 

maneira do que ocorre nos diálogos cerimoniais trio e jívaro, medem suas respectivas 

capacidades oratórias e a qualidade de seus conhecimentos narrativos – com a diferença 

importante, contudo, de que no caso krahô a unidade social relevante não é o grupo local, e sim 
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a metade cerimonial a que cada um deles pertence, e que a execução do Kàjre jarkwa não 

envolve a realização de transações comerciais ou o estabelecimento de relações de parentesco 

e de aliança (pelo menos até onde me foi possível compreender). 

Essa modalidade krahô de díalogo cerimonial constitui, assim, uma forma de 

partilha de conhecimentos narrativos tradicionais que recorre a um modo de interação marcado 

pela rivalidade e pelo enfrentamento para se efetuar. Essa dinâmica interacional posta em cena 

pelo Kàjre jarkwa inclusive se assemelha, em grande medida, àquela que caracteriza as corridas 

de toras, em que os corredores de diferentes metades cerimoniais disputam quem consegue 

chegar primeiro na aldeia. E com efeito, de acordo com Tejapôc, antigamente a disputa entre 

os dois cantores envolvidos na execução do Kàjre jarkwa podia chegar a tal ponto de tensão 

que, caso estivessem realizando a performance em noite de lua cheia, os homens de cada uma 

das metades de fato poderiam decidir realizar uma corrida de toras, saindo da aldeia em plena 

madrugada para ir buscá-las no cerrado e com elas correr de volta à aldeia.  

 

O “eu” que canta  

A ritualização do discurso mítico que decorre do deslocamento de seu contexto de 

enunciação do perímetro para o centro da aldeia não se limita, contudo, apenas ao 

estabelecimento dessa forma dialógica intra-humana, que marca a performance do Kàjre jarkwa 

com o selo do dualismo simétrico que organiza a vida cerimonial krahô. Mais do que isso, além 

dos dois narradores humanos, há ainda um terceiro narrador que sai de casa e vem se juntar a 

eles no pátio, incluindo-se nesse contexto relacional: a própria Machadinha que, movendo-se 

do passado mítico para o presente, comparece em “pessoa” no pátio da aldeia para contar ela 

própria a sua história, deixando, assim, de ser mero tema narrativo para se tornar também sujeito 

da enunciação.  

Essa transformação da Machadinha em enunciador será pragmaticamente 

impulsionada, inicialmente, por meio de sua ornamentação, cuidadosamente realizada por seu 

guardião, ou pelo cantor que a empunha, antes de sair ao pátio. Como se sabe, entre os povos 

ameríndios a ornamentação do corpo é central para a ativação da agência da pessoa e, entre os 

Krahô, ela é uma forma de corporificar as qualidades e os atributos das metades rituais, cada 

uma delas possuindo seu próprio repertório de padrões gráficos210. À diferença dos cantores, 

porém, a Machadinha não é pintada com os padrões de nenhuma das metades, mas apenas com 

                                                        
210 Um estudo detalhado das pinturas corporais krahô foge ao escopo de minha pesquisa nesse momento, mas é 
algo que gostaria de realizar no futuro, a exemplo do que Giraldin (2018) e Rolande (2013) realizaram acerca dos 
grafismos dos Apinajé e dos Canela-Ràmkokamẽkra. 
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urucum, e caso seus enfeites estejam velhos ou desgastados, novos lhe são confeccionados. A 

performance do Kàjre jarkwa se inicia, aliás, justamente com os cantores – e também a 

Machadinha – ainda em suas casas e se perguntando em voz alta, por meio de um canto 

executado em tom recitativo, sobre quem irá pintá-los para que possam sair ao pátio. Assim, 

um dos cantores inicia a performance cantando: 
 

Jũmũ jũmũũũũũũ 
Quem quem 

Jũmũ jũmũũũũũũ 
Quem quem 

Jũmũ jũmũũũũũũ 
Quem quem 

Jũmũ jũmũũũũũũ 
Quem quem 

Jũmũ jũmũũũũũũ 
Quem quem 

Jũmũ jũmũũũũũũ 
Quem quem 

 
Hà quê imã hy nõ wa kãmã hamũjĩ crati cu nõõõõõõ 
Vai me dar [óleo de coco] para meu dorso pintar? 

 
Jũmũ jũmũũũũũũ 

Quem quem 
Jũmũ jũmũũũũũũ 

Quem quem 
Jũmũ jũmũũũũũũ 

Quem quem 
 

Hà quê imã hy nõ wa kãmã hamũjĩ crati cu nõõõõõõ 
Vai me dar [óleo de coco] para meu dorso pintar? 

 
Jũmũ jũmũũũũũũ 

Quem quem 
Jũmũ jũmũũũũũũ 

Quem quem 
Jũmũ jũmũũũũũũ 

Quem quem 
Jũmũ jũmũũũũũũ 

Quem quem 
Jũmũ jũmũũũũũũ 

Quem quem 
Jũmũ jũmũũũũũũ 

Quem quem 
 

E na sequência, o segundo cantor pergunta: 
 

Ha jêêê hê torototo 
Libélula 

Ha jêêê hê torototo 
Libélula 

Ha jêêê hê torototo 
Libélula 

Ha jêêê hê torototo 
Libélula 
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Ha jêêê hê torototo 
Libélula 

Ha jêêê hê torototo 
Libélula 

 
Hà jumũ quê imã hy nõ wa kãmã hamũjĩ crati cu nõõõõõõ 
Quem vai me dar [óleo de coco] para meu dorso pintar? 

 
Ha jêêê hê torototo 

Libélula 
Ha jêêê hê torototo 

Libélula 
Ha jêêê hê torototo 

Libélula 
 

Hà jumũ quê imã hy nõ wa kãmã hamũjĩ crati cu nõõõõõõ 
Quem vai me dar [óleo de coco] para meu dorso pintar? 

 
Ha jêêê hê torototo 

Libélula 
Ha jêêê hê torototo 

Libélula 
Ha jêêê hê torototo 

Libélula 
Ha jêêê hê torototo 

Libélula 
Ha jêêê hê torototo 

Libélula 
Ha jêêê hê torototo 

Libélula 
 

Devidamente pintados e adornados, os cantores saem então de suas casas, 

caminhando em direção o pátio. Um deles leva consigo a Machadinha e canta: 

 
Figura 18: Ikrehotyt sai de sua casa com a Machadinha. Foto: Ana Gabriela Morim de Lima, 2012. 

We 
Borboleta 
We ta jỹrỹ 

Borboleta voa 
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We ta jỹrỹ 
Borboleta voa 

Nẽ we 
Borboleta 

 
We ta jỹrỹ 

Borboleta voa 
We ta jỹrỹ 

Borboleta voa 
Nẽ we 

Borboleta 
 

Hôtô ipiaxwwỳre te 
Minha irmã211 

Pàrà hôcôtire ta amjĩ xyhy 
Com pau de leite enfeita 

Ijĩ xyhy 
Meu corpo enfeita 

 
We ta jỹrỹ 

Borboleta voa 
We ta jỹrỹ 

Borboleta voa 
Nẽ we 

Borboleta 
 

We ta jỹrỹ 
Borboleta voa 

We ta jỹrỹ 
Borboleta voa 

Nẽ we 
Borboleta 

 

Da mesma forma, enquanto caminha até o pátio, o outro cantor canta: 

 
Figura 19: Ikrehotyt caminha em direção ao pátio com a Machadinha. Foto: Ana Gabriela Morim de Lima, 2012.  

 

                                                        
211 Piaxwỳ: termo de parentesco que designa uma irmã mais velha, já falecida. 
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 Crà212 
Leve 

Cràre crà 
Leve levinho 

Cràre crà 
Leve levinho 

Cràre 
Levinho 

 
Jê tamũ 

Lá longe 
Mã awcapàtàre 

Pela noite 
Ca ma mõrõre 
Você caminha 

 
Xà curêre 
Inimigo 
Xà cure 
Inimigo 
Re prỳ 

No rastro dele 
Tũmũ côtô ruwa krãnã pyhy 

Com tuas flechas 
 

Crà 
Leve 

Cràre crà 
Leve levinhas 

Cràre crà 
Leve levinhas 

Cràre 
Levinhas 

 

Esses quatro cantos iniciais, que mantêm entre si uma estreita relação de 

paralelismo sintático e semântico, formam um repertório fixo, que também pode ser executado 

por um único cantor quando ele decide, por exemplo, sair ao pátio para cantar com seu maracá. 

Vemos que neles predominam imagens de seres ágeis, leves e rápidos – libélulas, borboletas e 

flechas e, em outros cantos iniciais que apresento mais adiante, guaribas, palhas de milho e de 

najá, etc – e de um comportamento bélico – caminhar armado no rastro do inimigo e, mais à 

frente, pintar-se com jenipapo e urucum, etc –, capacidades, gestos e afectos que os cantores 

mobilizam e agenciam com o intuito de se prepararem para a longa noite que irão passar no 

pátio. Como me explicou Hapykrit: “o começo da cantiga chama o nome da libélula porque 

ela é rápida, difícil de pegar e assim o Frio vai respeitar o cantor, não vai dar doença nele”. 

Esses cantos constituem assim uma espécie de “preâmbulo”, no qual os cantores tematizam sua 

preparação para a performance e começam a estabelecer o clima de adversidade que irá se 

                                                        
212 Crà: literalmente, “seco” mas, como explicaram meus interlocutores,  a qualidade que importa reter aqui é a 
leveza das coisas secas, como folhas.  
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instalar entre eles quando passarem à recitação do conteúdo central do Kàjre jarkwa, relativo à 

história da Machadinha. A execução desse último, por sua vez, se inicia efetivamente sempre 

com uma afirmação enfática em 1ª pessoa do singular, que será repetida três vezes em 

sequência: 

 
1. Xy pa hanẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
2. Xy pa hanẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
3. Hà ahxy pa hanẽ rỳquê kôjkwa kat jarẽ nẽ 
 Agora sou eu mesmo que sobre o Pé-do-Céu conto 

  
4. Hà rỳquê kôjkwa kat jarẽ nẽ pê mã nã mã cumã amjĩ jakrepej nã hajỹr mã mãã213 
 Sobre o que antigamente aconteceu no Pé-do-Céu para eles conto, aquilo que conheço bem  

 

 Em um primeiro momento, esse “eu” que enfaticamente se anuncia e se afirma 

pode ser compreendido como se referindo ao plano humano da performance, que corresponde 

à interação entre os dois cantores humanos que estão posicionados no pátio. E, com efeito, essas 

quatro linhas iniciais constituem uma fórmula de abertura que deve ser necessariamente 

empregada por cada um dos cantores ao retomar a palavra depois de concluída a intervenção 

de seu interlocutor. Ela desempenha, assim, a função pragmática de marcar a alternância da 

palavra entre eles, e seu caráter enfático pode ser compreendido como decorrente da 

necessidade deles se auto-afirmarem – um perante o outro e cada um diante do público que os 

vê e escuta – como bons conhecedores dos acontecimentos que serão relatados, constituindo, 

portanto, expressão da dinâmica de rivalidade e disputa que estabelecem entre si.  

No entanto, segundo as exegeses oferecidas por meus interlocutores, esse “eu” que 

se afirma também pode ser ouvido e compreendido como tendo por referente a própria 

Machadinha, que por meio desses enunciados reivindica a palavra para si, declarando que agora 

é justamente ela, e não os narradores humanos, quem irá contar sua história. Ao plano de 

referência humano se sobrepõe, assim, um segundo, em que um locutor não-humano se 

manifesta através da boca dos enunciadores humanos que estão no pátio. Como disse 

                                                        
213 Xy      pa    hanẽ 
     agora 1ENF ASS 
    “Agora sou eu mesmo” 
     Hà     ahxy   pa     hanẽ rỳquê kôjkwa kat     j-arẽ     nẽ 
      HORT  agora 1ENF ASS     VOC    céu        esteio R-dizer ASSOC 
    “Agora sou eu mesmo que sobre o Pé-do-Céu conto”. 
     Hà     rỳquê kôjkwa kat     j-arẽ     nẽ      pê mã nã mã cu-mã amjĩ   j-akrepej nã   hajỹr mã mãã 
      HORT VOC     céu        esteio R-dizer ASSOC PD                      3-FOC  REFL R-saber     REL ASS     ENF 
    “Sobre o que antigamente aconteceu no Pé-do-Céu para eles conto, aquilo que conheço bem”. 
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anteriormente, a ritualização da narrativa mítica realizada pelo Kàjre jarkwa produz 

transformações mais profundas no regime de enunciação da história de Hartãt e podemos ver 

então, já nessa fórmula inicial, que estamos diante de um enunciador que, mais do que pertencer 

alternativamente a um ou a outro desses regimes ontológicos distintos, pertence a ambos 

simultaneamente (Severi, 2007). E com efeito, é possível encontrar nessas linhas iniciais 

algumas marcas linguísticas que, aproveitando novamente a terminologia de Déléage (2009) 

utilizada nos capítulos anteriores, correspondem tanto a um regime deferencial de informação, 

quanto a um regime ostensivo. A expressão lexical pê mã nã mã, por exemplo, é um evidencial 

reportativo frequentemente utilizado na narração de mitos para indicar que os acontecimentos 

narrados se situam a uma grande distância temporal do narrador que, portanto, não os vivenciou 

pessoalmente. Essa expressão, que corresponde à enunciação humana, comporta também um 

valor epistêmico de incerteza, pois os narradores não podem garantir por si mesmos a 

veracidade daquilo que contam, deferindo a credibilidade da narrativa aos narradores mais 

velhos e antigos que os precederam e, no limite, aos próprios antepassados, que vivenciaram os 

eventos relatados. No entanto, a estrutura verbal dessa fórmula inicial também é marcada pela 

expressão “amjĩ jakrepej” – “saber” ou, literalmente, “conhecer por si mesmo” –, que indica a 

posse pelo enunciador de um conhecimento que decorre de sua experiência pessoal e direta, 

como o conhecimento que cantores e cantoras detêm sobre os cantos, que agricultores e 

agricultoras detêm sobre a boa maneira de plantar e que os xamãs detêm sobre o mundo dos 

espíritos e sobre a capacidade de curar. Em contextos míticos e xamânicos, essa expressão 

designa ainda um tipo de conhecimento do qual os personagens míticos e os xamãs são 

particularmente detentores: a capacidade de se metamorfosear em outros seres, que em língua 

krahô também pode ser referida por meio da expressão amjĩ to (REFL INS: “fazer-se”, “fazer a si 

mesmo”). A posse desse conhecimento e dessa capacidade pelo “eu” que enuncia essas linhas 

iniciais é reforçada ainda pelo uso da expressão “hajyr mã mãã”, expressão com valor assertivo 

que exprime o compromisso pessoal do enunciador com a veracidade daquilo que comunica. 

Ora, o conhecimento que se afirma possuir aqui é o conhecimento sobre o que 

aconteceu há muito tempo atrás no Pé-do-Céu, mas a autoridade que o fundamenta não decorre 

então apenas do fato de seus narradores atuais terem aprendido corretamente o conteúdo e a 

armatura narrativa da história de Hartãt por meio da longa cadeia de transmissão oral que 

permite sua comunicação no presente. Mais do que isso, no contexto de enunciação do Kàjre 

jarkwa a autoridade decorre diretamente do personagem mítico que está não só na origem dessa 

cadeia de transmissão – possuindo, portanto, um conhecimento direto sobre os eventos narrados 

– como também se encontra presente no pátio do aldeia no momento em que ocorre a 
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performance ritual: a Machadinha, cuja “função evidencial e epistêmica” (Severi, 2008: 117) é 

assim deslocada do passado mítico para o tempo presente. 

No entanto, se a fórmula de abertura é marcada por essa forma extremamente forte 

de condensação ritual, por meio da qual diferentes regimes de informação se sobrepõem e 

diferentes referentes são simultaneamente atribuídos a um mesmo “eu”, essa não é a única 

estratégia discursiva encontrada no Kàjre jarkwa para possibilitar que diferentes sujeitos se 

manifestem. Ao longo do desenvolvimento do canto, os vários sujeitos que interagem durante 

o evento ritual em que ele é enunciado também serão contrastados e alocados em diferentes 

posições por meio do uso dos pronome de 1ª , 2ª e 3ª pessoa, de modo que ao invés de se 

sobreporem simultaneamente, eles também irão se alternar sucessivamente na posição de 

enunciador e de referentes do discurso. Assim, por exemplo, no trecho apresentado abaixo, a 

Machadinha será nomeada e, em seguida, referida em 3ª pessoa, subentendendo-se, por 

contraste, que é o cantor humano o sujeito da enunciação: 

 
5. Hà rỳquê ita ri mã mãã rỳquê kàjre jarẽ nẽ tahnã amjĩ to cuhhê mã rỳquê ajpên ijõ pyka wỳr 
 De pé aqui [no pátio], sobre a Machadinha conto, para minha terra ela veio 
(...)  
  
9. Cumã kàjre jarẽ nẽ 
 Sobre a Machadinha para eles conto 
  
10. Hà cumã kàjre jarẽ nẽ pê mã nã mã cumã tamã cumã amjĩ jakrepej nã hajỹr mã mãã214 
 Sobre o que antigamente aconteceu com a Machadinha para eles conto, aquilo que conheço bem 

 

Em outros momentos, contudo, essas posições serão invertidas, e é a Machadinha 

que irá a ocupar a posição de enunciador, objetivando a posição do cantor e se referindo a ele 

por meio do pronome de 2ª pessoa do singular (ate):  

 
31. Rỳquê ate 
 Você 
  

 

                                                        
214 Hà     rỳquê ita    ri     mã mãã rỳquê kàj-re               j-arẽ     nẽ       tahnã amjĩ to        cuhhê mã      
       HORT VOC   DEM LOC ENF        VOC   machado-ATEN R-dizer ASSOC ?        REFL INSTR de.pé  FOC  
     rỳquê ajpên  i-j-õ        pyka wỳr 
      VOC    RECP  1-R-POSS terra  DIR 
      “De pé aqui [no pátio], sobre a Machadinha conto, para minha terra ela veio”. 
     Cu-mã kàj-re                j-arẽ    nẽ 
       3-FOC  machado-ATEN R-dizer ASSOC 
     “Sobre a Machadinha para eles conto”. 
      Hà    cu-mã kàj-re                j-arẽ    nẽ       pê mã nã mã cu-mã tamã cu-mã amjĩ j-akrepej nã   hajỹr mã mãã  
       HORT 3-FOC machado-ATEN R-dizer ASSOC PD                      3-FOC 3ENF  3-FOC REFL R-saber    REL ASS     ENF 
      “Sobre o que antigamente aconteceu com a Machadinha para eles conto, aquilo que conheço bem”. 



166 
 

 

32. Hà rỳquê ate ajpẽn japuhnã rỳquê gũjakry xà ti215 
  Você é o próximo a sofrer com Frio-Noite216  

 

Essas rotações de posição efetuadas por meio de contrastes e de deslocamentos 

pronominais ocorrem no interior das intervenções de cada um dos cantores217, indexando ainda 

outros personagens na cena narrativa, como, por exemplo, Hartãt e seu genro, que, como 

veremos, também irão falar em 1ª pessoa por meio de discursos diretos embutidos na estrutura 

narrativa. É preciso notar, contudo, que esses jogos posicionais não necessariamente implicam 

que sempre seja possível definir com clareza a identidade do enunciador e dos outros referentes 

do discurso, pois, em razão da elocução rápida que caracteriza a performance oral do Kàjre 

jarkwa, eles se alternam em um ritmo tão acelerado que ambiguidades e incertezas são 

inevitavelmente novamente produzidas. Além disso, e pela mesma razão, muitas vezes as 

formas pronominais (i-, a-, cu-, pa-, etc) e os prefixos relacionais são elididos da pronúncia de 

certos nomes e verbos, produzindo uma indeterminação deítica que exige dos ouvintes não só 

muita atenção ao desenvolvimento narrativo da performance – a fim de que possam inferir 

quem fala e com quem –, como também um trabalho ativo de interpretação218. Como dizia um 

                                                        
215 Rỳquê a-te 
       VOC     2-ERG 
      “Você”. 
      Hà    rỳquê a-te    ajpẽn j-apuhnã   rỳquê g-ũ-j-akry          xà      ti 
       HORT VOC   2-ERG RECP  R-próximo VOC    R-N.GEN-R-frio NMLZ INTS 
      “Você é o próximo a sofrer com Frio-Noite”. 
216 A tradução de “frio” por Frio-Noite será discutida adiante. 
217 É interessante notar que essa rotação de posições também foi acionada no discurso que Aleixo Pohi, uma das 
lideranças krahô que estava à frente da luta pela recuperação da Machadinha, proferiu durante a cerimônia de 
devolução do artefato. No início de seu discurso, realizado em português, é a Machadinha quem fala, em 1a pessoa, 
para em seguida ele próprio, Pohi, retomar a palavra: “[Eu-Machadinha:] Sai da prisão hoje. Saí da cadeia. Não 
era para eu ficar presa, de repente, buscando o meu ritual nativo, a minha segurança nativa, o meu verdadeiro 
nativo, aquilo que é sagrado. É meu sagrado. [Eu-Pohi:] Deus deixou único, único Kàjre. Não existe fábrica de 
Kàjre, não existe escritura nenhuma no Kàjre. Vejam bem! Kàjre não é escriturado. Porque não existe fábrica, 
essa é uma obra da natureza e seu eu vim pegar, é porque Deus deixou pra mim. Deixou foi pra mim, é meu ritual. 
Ficou uma parte bonita agora para mim e ficou feio pra vocês senhoras e senhores, porque o que vocês me deram 
foi uma lição, que integra a minha verdadeira força” (Cf. Hartãt jarẽn xà, 2013: 9). Como já indiquei 
anteriormente, machadinhas de pedra polida como essa costumavam ser encontradas no Cerrado pelos Krahô e 
demais povos timbira, que não se reconhecem, assim, como sendo os autores materiais desse tipo de artefato – o 
qual não pode, portanto, ser reproduzido. No entanto, ao invés de Pohi atribuir a origem da Machadinha ao Pé-do-
Céu, ele a atribui a Deus, em um discurso permeado por referências cristãs. 
218 Esse fenômeno, e as dificuldades de compreensão e de tradução que dele decorrem, também foram registrados 
por Graham ao traduzir as narrativas oníricas de um mestre ritual xavante. Segundo ela, “no trabalho de tradução 
da narrativa do sonho, os assistentes queixavam-se de que Warodi tinha suprimido palavras ou partículas 
necessárias para formar sentenças completas e inteligíveis. É possível que a frequente omissão dos marcadores de 
pessoa que se verifica na narrativa de Warodi seja outra característica da fala dos velhos, mas meus assistentes 
diziam que a ausência de pronomes em sentenças eliciadas era inaceitável. Os interlocutores têm de preencher 
lacunas intuitivamente quando escutam ĩ-hi mrémé [“fala dos velhos”], tendo em vista que tecnicamente, de acordo 
com meus consultores, a omissão de marcadores de pessoa configura agramaticalidade. Na fala dos velhos, muito 
da informação semântica é de fato completada pelos ouvintes. Quando alguém não entende algo, é permitido 
perguntar ao orador” (Graham, 1995 [2018]: 234). 
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de meus interlocutores diante das dificuldades de compreensão que frequentemente surgiam 

durante a transcrição e a tradução do texto: “a linguagem do Kàjre jarkwa é assim mesmo, e só 

quem conhece a história do Hartãt consegue entender quem está falando” (Dodani Piikên). 

Vemos, assim, que por meio de um conjunto de estratégias pragmáticas e 

discursivas específicas, a forma dialógica que caracteriza a performance do Kàjre jarkwa torna 

possível o estabelecimento de uma rede mais complexa de interações (Severi, 2007: 208), 

configurando um complexo dispositivo narrativo “polifônico” e “multiposicional” (Cesarino, 

2018b: 228) por meio da qual a palavra transita não apenas entre os dois cantores humanos, 

mas também entre eles, a Machadinha e outros sujeitos. 

 

Da performance ao texto (I): notas sobre os critérios adotados para a transcrição e a tradução 

do Kàjre jarkwa 

Como já notei anteriormente, apesar do conhecimento do Kàjre jarkwa não 

constituir uma prerrogativa ritual transmitida por meio das relações de parentesco e de 

nominação, atualmente são poucos os conhecedores dessa modalidade de arte verbal krahô. 

Assim, durante meu trabalho de campo, eu não tive a oportunidade de presenciar pessoalmente 

uma performance em contexto do Kàjre jarkwa, e a descrição que apresentei anteriormente 

constitui, em grande medida, uma reconstrução etnográfica feita com base em entrevistas 

realizadas com diversos cantores krahô e em uma performance fora de contexto realizada pelo 

mestre ritual Olegário Tejapôc.  

Certo dia, preocupado com o esquecimento e o possível desaparecimento dessa 

importante modalidade de discurso ritual, e vendo a direção que minha pesquisa tomava, 

Tejapôc veio me pedir que eu registrasse com meu gravador uma execução do Kàjre jarkwa 

em que, na ausência de um interlocutor com quem contracenar – e da própria Machadinha, que 

não fica na aldeia Pé de Coco, onde vive Tejapôc, mas na aldeia Pedra Branca –, ele realizou o 

papel dos dois cantores. Assim, apesar de executada a uma voz, Tejapôc manteve em sua 

performance os dispositivos linguísticos que, como indiquei anteriormente, marcam a 

alternância da enunciação entre os cantores, preservando a estrutura dialógica que caracteriza 

esse gênero de arte verbal. Ele realizou então seis vezes o movimento de alternância entre os 

interlocutores humanos (e diversas vezes entre estes e a Machadinha), produzindo um total de 

doze intervenções, cada uma delas tendo sido denominadas por mim como “bloco”. É a 

transcrição, a tradução e a análise do texto dessa performance inovadora de Tejapôc, com cerca 

de duas horas de duração, que apresento nas páginas a seguir, texto este que deve então ser 

compreendido como produto de um evento narrativo singular, ocorrido em um momento  
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Figura 20: Olegário Tejapôc com seus netos na aldeia Pé de Coco. Foto: Ian Packer, 2016. 

particular da história da Machadinha, e como resultado do meu encontro com Tejapôc e com a  

estratégia enunciativa desenvolvida por ele para, de alguma forma, preservar e transmitir parte 

de seus conhecimentos rituais às novas e futuras gerações. Afinal, como ele me dizia, pouco 

antes de vir a falecer: 

 
A Machadinha quer alegrar, quer alegrar. Quem deu ela lá no Pé-do-Céu disse que ela 
não quer o calor [das casas]. Depois que ela foi devolvida [pelo Museu Paulista], eu 
não escutei mais falar da Machadinha. A Machadinha tem que estar em toda festa, ela 
quer se alegrar, não gosta de ficar parada. O pensamento da Machadinha é limpo 
(ihhêmpej xà capẽn), quando tem movimento ela não gosta de ficar no calor [das 
casas], ela gosta de ficar alegre [no pátio]. Mas a história dela está parada (ita jarẽn 
xà ihcatyc). Eu estou longe e não estou escutando falarem dela. A Machadinha quer 
se alegrar e mostrar tudo [o que conhece], em todo movimento ela fica alegre. A 
Machadinha não tem sono (hõxwa nare), ela não tem fraqueza (ihpec xà nare). 

 

Cabe notar também, que além dessa performance de Tejapôc eu ainda pude registrar 

algumas breves execuções “solo” do Kàjre jarkwa que foram realizadas por outros cantores 

que, no entanto, logo interromperam sua execução alegando que lhes faltavam condições vocais 

e conhecimentos suficientes para seguir cantando. Da mesma forma, também tive acesso à 

gravação de uma curta performance (com cerca de 20 minutos de duração) que, esta sim foi 

realizada a duas vozes e que ocorreu em 2013 no pátio da aldeia Pedra Branca, no âmbito de 

um projeto de documentação da história de Hartãt e que ocorreu, esta sim, a duas vozes. As 

informações que pude obter sobre esta última performance e o cotejamento de seu texto com 

os que foram compostos pelos demais cantores foram fundamentais para que eu pudesse, em 

alguma medida, ressituar a versão do Kàjre jarkwa de Tejapôc em seu contexto ideal de 

execução dialógica e, assim, aprofundar a compreensão da estrutura verbal de seu texto e dos 
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critérios que orientam sua composição. As fotos que apresentei  nas páginas anteriores, por sua 

vez, são de uma demonstração dos movimentos iniciais da performance do Kàjre jarkwa que 

Martin Ikrehotyt, cantor da aldeia Pedra Branca e atual guardião da Machadinha, realizou em 

2012 para Ana Gabriela Morim de Lima atendendo a seu pedido, não tendo ele passado, 

contudo, à execução das seções centrais do canto, que foram enunciadas por Tejapôc e que 

serão apresentadas aqui. 

A fim de recriar algo do ritmo enunciativo e da carga dramática da performance de 

Tejapôc, bem como tornar saliente a estrutura micro e macro paralelística que caracteriza a 

montagem do texto, apresento-o dividido em linhas, apoiando-me, para isso, em dois critérios 

principais (e coincidentes entre si): as breves pausas feitas por Tejapôc entre cada unidade 

entonacional e o uso recorrente, no início de cada uma delas, da partícula hortativa hà, 

pronunciada sempre com destacada altura tonal, e do vocalise rỳquê. Conforme já comentado 

acima, essas unidades se sucedem em um ritmo bastante acelerado (a enunciação de cada uma 

delas dura, em média, cerca de cinco segundos) mas, à exemplo do que ocorre nos chamados, 

o cantor pode decidir “esticar a fala” (ihcakôc ju japjê) em alguns momentos, alongando a 

última vogal da última palavra de algumas linhas e prolongando sua duração, que assume então 

uma entonação mais melodiosa. Além dessa função melódica e dramática, que optei por 

registrar somente na transcrição em língua krahô, creio que esses alongamentos vocálicos 

também permitem aos cantores disporem de alguns segundos para pensar em qual será o 

encadeamento narrativo seguinte, e muitas vezes (mas nem sempre...) seu uso coincide com as 

alternâncias do sujeito da enunciação a que me referi anteriormente e/ou com mudanças do foco 

narrativo, conforme veremos adiante. Um dos momentos em que isto ocorre com certa 

frequência, por exemplo, é na enunciação das frases que compõem a fórmula de abertura e na 

enunciação enfática do pronome de 2ª pessoa do singular (ate, “você”) que ocorre em certas 

passagens e que, como já indiquei, costuma se referir ao cantor (mas não apenas a ele...). Desse 

modo, os alongamentos também desempenham uma função importante para a estruturação 

narrativa do Kàjre jarkwa, segmentando-o em unidades semânticas mais amplas que a linha, e 

neles me apoio para dividir e organizar o texto em estrofes. Ainda em relação à forma prosódica 

e à arquitetura melódica do Kàjre jarkwa, cabe registrar que o vocalise rỳquê (ou simplesmente 

rỳ) mencionado acima também é diversas vezes empregado no interior de uma mesma linha, 

dividindo-a internamente em segmentos menores e ritmando sua elocução, função que, de modo 

geral, transpûs na tradução em português por meio do uso de vírgulas e de conectores 

gramaticais.  
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Isso posto, há ainda outros aspectos da composição do Kàjre jarkwa que merecem 

ser destacados, pois deles decorrem algumas das principais dificuldades com as quais me 

confrontei durante o processo de tradução e de interpretação do texto. À maneira do que 

Franchetto (2000: 486) notou acerca das falas dos chefes kuikuro, por exemplo, o final de uma 

linha pode não necessariamente coincidir com a conclusão de uma frase, que irá se completar 

somente com os enunciados introduzidos no início da linha seguinte. Sempre que possível, 

procurei preservar essa característica em minha tradução, mas em algumas passagens me vi 

obrigado a reorganizar o conteúdo semântico de linhas diferentes em uma mesma linha (e vice-

versa) de maneira distinta da que ocorre no texto original, a fim de acomodar melhor sua 

expressão em português e de manter certa coesão textual. Pode ocorrer ainda que o último 

enunciado ou palavra de uma linha sejam identicamente repetidos no início da linha seguinte, 

repetição que produz paralelismos em quiasma e gera um efeito narrativo recursivo, o qual, 

creio eu, também constitui uma estratégia retórica que permite ao cantor ganhar alguns 

segundos para elaborar a sequência da narração (quanto a isso, cf. bloco I, linhas 3 e 4, 12 e 13, 

21 e 22, 25 e 26, 27 e 28219). Outra característica encontrada na estrutura gramatical do texto 

original e que também norteia a presente tradução é a opção por deixar o verbo no final de cada 

linha, embora esse não seja um critério rígido e inflexível. Essa opção decorre não só do fato 

de ser essa a ordem de constituintes predominante na língua krahô (sujeito-objeto-verbo), mas 

também do fato que ela produz um ritmo e uma cadência que conferem certa poeticidade ao 

texto em português e colaboram para a fluência da leitura.  

O trabalho de transcrição em língua krahô foi realizado juntamente com Elton Hiku, 

morador e professor da aldeia Pé de Coco. Vale registrar que a transcrição apresentada aqui não 

segue a forma das palavras tal como essas são realizadas no registro cotidiano da língua krahô, 

e sim acompanha as transformações fonológicas que elas sofrem ao serem rítmicamente 

adequadas à forma prosódica que caracteriza a enunciação do Kàjre jarkwa. O trabalho de 

tradução em português, por sua vez, foi realizado em diversas etapas, ao longo das quais contei 

com a colaboração de diferentes interlocutores krahô. Uma tradução inicial foi realizada 

juntamente com Hiku e com os cantores João Duruteu Xàj, Tito Hapykrit e com o próprio 

Olegário Tejapôc, sendo posteriormente revisada com a ajuda de Dodani Piikẽn e de Getúlio 

Kruwakaj, moradores da aldeia Manoel Alves. Sem essa colaboração não teria sido possível 

decifrar o sentido alusivo de certas passagens, compreender certas metáforas e expressões e 

                                                        
219 Menções a trechos específicos do Kàjre jarkwa serão feitas por meio da indicação do número do bloco e das 
linhas às quais me refiro. 
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captar todo o alcance do significado de determinados temas, cuja elucidação, como veremos, 

depende da compreensão de aspectos mais amplos do pensamento e da cosmologia krahô.  

A essas primeiras etapas do processo de tradução, seguiram-se sucessivas outras, 

em que, já fora da aldeia, me confrontei sozinho com o texto e, por meio de seu estudo com o 

apoio do material linguístico disponível, elaborei a versão aqui apresentada que, se ainda 

bastante próxima do original em língua krahô, comporta determinadas decisões estilísticas e 

uma certa dose de recriação poética que são de minha inteira responsabilidade. Em alguns 

momentos, por exemplo, optei por absorver na tradução informações que não estão 

integralmente presentes na matéria linguística do canto, mas que surgiram nas conversas com 

meus interlocutores e nas interpretações que eles me ofereceram durante a exegese do material 

– ou, ainda, se devem à interpretação à qual eu próprio cheguei ao longo do processo de 

tradução que, como notou Tedlock, “é também um ato de interpretação; os tradutores 

interpretam um texto já interpretado a fim de interpretá-lo ainda mais” (1989: 407). Da mesma 

forma, em outros momentos incorporei à tradução (entre colchetes ou diretamente no texto) 

algumas informações extralinguísticas que dizem respeito ao contexto (ideal) de enunciação do 

Kàjre jarkwa, procedimento que considerei necessário em função do deslocamento do texto 

oral da performance para o silêncio da página de papel que se realiza aqui. 

Por fim, cabe dizer que para não atrapalhar o envolvimento do leitor com o ritmo 

narrativo do texto, decidi não analisar separadamente cada um dos blocos do Kàjre jarkwa. Ao 

contrário, como os aspectos mais significativos de sua forma e de seu conteúdo narrativo se 

repetem de um bloco a outro, optei por analisar de modo mais detalhado somente os dois 

primeiros blocos, o que me permitirá encaminhar já boa parte das questões pertinentes para a 

compreensão dos blocos seguintes. Na sequência, disponho outros seis blocos, analiso-os de 

maneira mais breve e finalizo o capítulo com os quatro blocos finais. Além disso, recorro a 

notas de rodapé para fazer considerações e esclarecimentos pontuais sobre passagens 

específicas de cada bloco e, no anexo II da tese, apresento ao leitor interessado a segmentação 

e a tradução linguística do primeiro deles.  
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Kàjre jarkwa 
Por Olegário Tejapôc 

 

O cantor 1, já posicionado no pátio, inicia então a performance do Kàjre jarkwa, 

enunciando um canto introdutório: 

 

Bloco I 
  
 (Canto introdutório:) 

 
Hihô cawere 

Folha dobradinha 
Hihô cawere 

Folha dobradinha 
 

Cuca nã 
Sobre meu rosto 

Pytààà 
Urucum 

 
Quê nã hã 
Quê nã hã 
Quê nã hã 
Quê nã hã 

 
Hahê cuca nããã 
Sobre meu rosto 

 
Hihô cawere 

Folha dobradinha 
Hihô cawere 

Folha dobradinha 
 

Cuca nã 
Sobre meu rosto 

Pytààà 
Urucum 

 
Quê nã hã 
Quê nã hã 
Quê nã hã 
Quê nã hã 

 
Hahê cuca nããã 
Sobre meu rosto  

  
 (Kàjre jarkwa:) 
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy pa hanẽ rỳquê kôjkwa kat jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo que sobre o Pé-do-Céu conto 
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 Hà rỳquê kôjkwa kat jarẽ nẽ pê mã nã mã cumã amjĩ jakrepej nã hajỹrỹ mã mãã 
 Sobre o que antigamente aconteceu no Pé-do-Céu conto, aquilo que conheço bem  
  
5. Hà rỳquê ita ri mã mãã rỳquê kàjre jarẽ nẽ tahnã amjĩ to cuhhê mã rỳquê ajpên ijõ pyka wỳr 
 De pé aqui [no pátio], sobre a Machadinha conto, para minha terra ela veio 
  
 Rỳquê mẽ aquêtjê nõ te caràr cute amjĩ mã tamã cumã hũhkra mã haxàràààààà 
 Teus antepassados [ouviram] os cantos220 e em suas mãos ela foi entregue221 
  
  
 Cumã tamã cumã kàj mã amjĩ to cuhhê tyj mã rỳ cute tahnã amjĩ to ipijarõ mã 
 Para eles o Machado [foi entregue] e de pé eles rodaram [em volta do Pé-do-Céu] 
  
 Hà rỳquê ajpên kyjkyj pej ti rỳquê wỳr mã mãã cumã hopôr to cuhkwỳr curê caxàràààààà 
 Depressa têm que caminhar222... começo a cantar223 
  
  
 Cumã kàjre jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Sobre a Machadinha para eles conto 
  
10. Hà cumã kàjre jarẽ nẽ pê mã nã mã cumã tamã cumã amjĩ jakrepej nã hajỹrỹ mã mãã 
 Sobre o que antigamente aconteceu com a Machadinha conto, aquilo que conheço bem 
  
 Hà rỳquê pjê kat nã cute amjĩ to ipixêr mã 
 Em volta do Pé-da-Terra224 ela rodava 
  
 Hà rỳquê wỳr mã mãã cute caràr par xà wỳr rỳ cute hopôr to cuhkwỳr curê caxàràààààà 
  [Os cantos] eles225 ouviram e em sua direção partiram, depressa têm que caminhar... começo a 

cantar 
  
  
 Hà rỳ cute hopôr to curê caxàr mã rỳquê wỳr mã mãã kyjkyj pej nẽ 
 Depressa têm que caminhar 
  
 Hà rỳquê tahnã amjĩ to pỳm mã rỳquê ijatê xà kre mã rỳquê ijõ pĩhhô nã rỳquê ijõ pĩhkre nẽ 
 Em minha toca de bicho ele226 caiu, debaixo de minhas folhas, em meu oco de árvore227 [entrou] 
  
15. Hà rỳ cute amjĩ to hohhuc to mõr curê caxàràààààà 

                                                        
220 “Canto” é a tradução que faço da palavra càràr, forma como a palavra kàr (“grito”) é realizada no Kàjre jarkwa. 
221 Esta linha e a anterior fazem parte de uma mesma unidade entonacional, que optei por dividir em duas linhas 
diferentes em razão de sua extensão. 
222 Comento adiante o sentido desses enunciados, encontrados ao longo de todo o Kàjre jarkwa. 
223 Começo a cantar é a tradução que faço da expressão curê caxàr, “começar”, que no no contexto do Kàjre 
jarkwa se refere ao fato de que o cantor (ou a Machadinha) vai começar a cantar. 
224 “Pé-da-Terra” (pjê kat) é uma denominação alternativa para o Pé-do-Céu. 
225 Eles designa os antepassados, que partiram em direção ao Pé-do-Céu. 
226 Ele, por sua vez, designa Frio-Noite, explicitamente referido na estrofe seguinte. Mais adiante, desenvolvo uma 
análise sobre essa figura, buscando justificar a tradução que proponho da palavra que lhe dá nome em língua Krahô 
(hũjakry). 
227 A ocorrência nessa passagem de construções gramaticais que expressam uma relação de “posse” (i-jatê kre: 1-
bicho buraco: “minha toca de bicho” – expressão de posse para termos inalienáveis; i-j-õ pĩh-hô: 1-R-POSS árvore-
folha: “minhas folhas” – expressão de posse para termos alienáveis) permanece algo misterioso para mim, pois 
não compreendo o sentido do “eu” narrativo buscar marcar tal tipo de relação (e com tais coisas) no contexto 
discursivo em questão, em que ele se encontra distante dos lugares por onde Frio-Noite passa e se abriga. Em todo 
caso, sua recorrência ao longo do texto me faz pensar que talvez se trate de um recurso estilístico próprio à poética 
do discurso ritual krahô, sendo este um ponto a ser aprofundado futuramente.  
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 E foi se abrigando... começo a cantar 
  
  
 Kry xàààààà 
 O Frio228 
  
 Hà kry xà ti cawpa ti cunĩti te rỳquê ita ri mã mãã 
 Aqui [no pátio] Frio-Noite apavora 
  
 Hà rỳquê mẽ aquêtjê nõ japuhnã hê amjĩ mã hũjakry xà cawpa nõ pê mã 
 [Mas] depois de teus antepassados, sem medo 
  
 Hà rỳquê hũjakry xà ti to ijõ prõkwỳj nã rỳquê to ijõ kre xê te amjĩ to jomõtàràààààà 
 Com minha mulher e meu colar229, Frio-Noite enfrentei230 
  
  
20. Hà rỳquê to ijõ prõkwỳj cumã amjĩ to jomõtàrà nẽ cumã amjĩ to ixa mã 
 Com minha mulher o enfrentei e diante dele estou  
  
 Hà rỳquê ipuh mã mãã rỳquê inã mã hũjakry xà ti 
 Ao meu redor, diante de mim, Frio-Noite  
  
 Hà hũjakry xà ti rỳ howjijin nẽ ahpar cati mã rỳquê ijarã nã mã 
 Frio-Noite para o poente231 desceu, para baixo de mim [desceu] 
  
 Hà rỳquê ijõ pĩ ijõ capa po kat tyc xà kĩn xà to wỳr mã nẽ tahnã amjĩ to hohhucôôôôôô  
 De minha escura mata gostou e lá se abrigou. 
  
  
 Kry xàààààà 
 O Frio 
  
25. Hà kry xà ti cawpa ti cumã ijõmprỳ pytẽc jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Frio-Noite apavora, para eles sobre pássaro Jacú conto 
  
 Hà cumã ijõmprỳ pytẽc jãrẽ nẽ pê mã nã mã rỳquê prỳ kat tyc kĩn xà to 
 Sobre o que antigamente aconteceu com pássaro Jacú conto, da pena negra [Frio-Noite] gostou 
  
 Hà rỳquê kat hõmõ krã kĩn xà to rỳquê cute wỳr mã amjĩ to mõr nẽ tahnã amjĩ to hohhucôôôôôô 
 De sua sombra [Frio-Noite] gostou, em sua direção partiu e lá se abrigou 
  
  
 Hà rỳquê cute amjĩ to hohhuc mã rỳquê kenpôc te wỳr mã mãã tahnã ihwỳr mã amjĩ to ihcuhkwỳr reri 

mã 
 Lá se abrigou, em sua direção devagar caminhou 
  
 Hà rỳque te ihprỳ krorti rỳquê ihkĩn xà to cute amjĩ to hohhuc mã  
 De sua pena pintada gostou e lá se abrigou 
  

                                                        
228 O Frio ou, em uma tradução alternativa que dramatize algo da sensação que acomete o cantor durante a 
performance: “O Friiiiiio”. 
229 Segundo meus interlocutores, “mulher” e “colar” são, aqui, metáforas utilizadas para se referir aos cantos. A 
palavra em língua krahô que traduzo por “mulher” é o termo de parentesco para “esposa” (-prõ), que é 
acompanhada ainda do sufixo marcador de gênero feminino (-kwỳj), por razão que desconheço. 
230 O verbo que traduzo por “enfrentar” (homtàr) também poderia ser traduzido por “defender” ou “proteger”, no 
sentido de obstruir ou barrar um caminho para que alguém não passe por ele. 
231 Traduzo por “poente” o termo utilizado para se referir à direção oeste (ahpar cati mã). 
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30. Hà rỳquê kyjkyj pej te rỳquê ihwỳr mã mãã cumã hopôr to ihcuhkwỳr icurê caxàràààààà 
 Depressa têm que caminhar... começo a cantar 
  
  
 Rỳquê ateeeeee 
 Você232 
  
 Hà rỳquê ate ajpẽn japuhnã rỳquê gũjakry xà ti 
 Você é o próximo a sofrer com Frio-Noite 
  
 Hà rỳquê akenpôc te amjĩ to gohhuc mã rỳquê kyjkyj pej ti 
 Devagar você parou, depressa têm que caminhar 
  
 Hà rỳquê ate amjĩ cawpa to rỳquê ate amjĩ to acrycryc pejêêêêêê 
 Você está com medo e muito furioso  
  
35. Hà rỳquê ajpẽn japuhnã rỳquê mẽ aquêtjê jakàmpê rỳquê mẽ hõwrẽ kãm 
 [Você é] o próximo, no lugar de teus antepassados, em seu rastro 
  
 Hà rỳquê caràr nõ to amjĩ mã tamã rỳquê te hũjakry xà rỳquê to jomõtàràààààà 
 Com alguns cantos, Frio-Noite enfrentou  
  
  
 Kry xàààààà 
 O Frio 
  
 Hà kry xà ti cawpa ti cunĩti rỳquê ajpẽn jãpuhnã rỳquê amjĩ ta pinkrên mã 
 Frio-Noite apavora, [mas] sou o próximo e persisto233 
  
 Hà rỳquê ajpẽn japuhnã mẽ aquêtjê nõ jakàmpê rỳquê caràr to rỳquê ipẽr to te amjĩ mã 

jomõtàràààààà 
  No lugar de teus antepassados, alguns cantos mostrei e com eles enfrentei 
  
  
40. Rỳquê ateeeeee 
 Você 
  
 Hà rỳquê ate ajpẽn japuhnã gũjakry xà te rỳquê akenpôc te inã amjĩ to gohhuc mã 
 Você é o próximo a sofrer com Frio-Noite, devagar diante de mim você parou  
  
 Hà rỳquê ate akenpôc mã iwỳr mã mãã cumã gopôr to acuhkwỳr curê caxàràààààà 
 Devagar em minha direção partiu, depressa tem que caminhar… começo a cantar 
  
  
 Mahôj  
 Mahôj 
  
 Mahôj 

                                                        
232 Você se refere, aqui, ora ao cantor humano, de modo que o referente do “eu” narrativo parece ser a Machadinha, 
ora a Frio-Noite, que parte em direção aos cantores e à Machadinha e se detém diante deles. Como já indiquei 
anteriormente, a rápida alternância das formas indiciais e dos referentes aos quais elas correspondem torna a 
compreensão de certas passagens bastante difícil, exigindo bastante atenção dos ouvintes (e do intérprete-tradutor). 
Como se verá adiante, a parte final de cada bloco é (quase) sempre marcada pela enunciação do pronome de 2a 
pessoa e por essas descrições alternadas da situação enfrentada pelo cantor no pátio e do deslocamento realizado 
por Frio-Noite até a aldeia.   
233 Se na estrofe acima a posição de enunciador parecia ser ocupada pela Machadinha, aqui parece que ela volta a 
ser ocupada pelo cantor humano que, no entanto, será novamente substituído pela Machadinha na estrofe seguinte. 
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 Mahôj 
  
45. Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
    Jêêêêêê 

 

A palavra passa então ao segundo cantor, que também inicia sua performance com 

um canto introdutório: 

 

Bloco II 
 
 (Canto introdutório:) 

 
Hihô cawere 

Folha dobradinha 
Hihô cawere 

Folha dobradinha 
 

Cuca nã 
Em meu rosto 

Pôrôti 
Jenipapo 

 
Quê nã hã 
Quê nã hã 
Quê nã hã 
Quê nã hã 

 
Hahê cuca nããã 
Em meu rosto 

 
Hihô cawere 

Folha dobradinha 
Hihô cawere 

Folha dobradinha 
 

Cuca nã 
Em meu rosto 

Pôrôti 
Jenipapo 

 
Quê nã hã 
Quê nã hã 
Quê nã hã 
Quê nã hã 

 
Hahê cuca nããã 
Em meu rosto 

  
 (Kàjre jarkwa:) 
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
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 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy pa hanẽ ri cumã pàntycre jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo que sobre Arara preta234 para eles conto 
  
  
 Hà rỳquê cumã pàntycre jarẽ nẽ pê mã nã mã rỳ pjê kat cute amjĩ to ipijarõ nẽ 
 Sobre o que antigamente aconteceu com Arara preta conto, em volta [do Pé-do-Céu] ela voava 
  
5. Hà rỳquê kyjkyj pej amjĩ mã kujahêc nẽ 
 Rapidamente ela partiu 
  
 Hà rỳquê imã hopôr to cuhkwỳr reri mã 
 Em minha direção se apressou 
  
 Hà rỳquê ihcawpa ti imã iwỳr mã mãã amjĩ to ipỳpỳm to morõõõõõõ 
 E com medo, em minha direção veio caindo 
  
  
 Hà ijõmprỳ jara ate pàntycre te amjĩ to pỳpỳm to mõr mõ ita reri mã 
 Pássaro Arara preta, aqui [no pátio] você235 veio caindo  
  
 Hà rỳquê mẽ aquêtjê nõ te ajpẽn japuhnã rỳquê cute amjĩ to homotàr nẽ 
 Onde depois de teus antepassados ele enfrentou 
  
10. Hà rỳquê cumã ikrãm kàj mã harãh nã mã 
 Dele se desviou e para baixo [desceu] 
  
 Hà rỳ ijõ cô rati wỳr ijõ cô pororti wỳr kĩn xà wỳr amjĩ mã mõr nẽ 
 De meu236 grande rio, de meu raso rio gostou e para lá partiu 
  
 Hà cumã ikrãm kàj mã hamũ ijarã nã mã amjĩ to howjijin to cuhkwỳr reri mã 
 Dele se desviou e para baixo de mim foi descendo 
  
 Ijõ pĩhhô cahàc nã ijõ pĩhkre nã ijatê xà kre nã amjĩ to amjĩ jacjên to ipa reri mã 
 Embaixo de minhas folhas, em meu oco de árvore, em minha toca de bicho [entrou] 
  
 Hà jahhũm te rỳquê hamũ ijõ cô rati wỳr amjĩ to pỳpỳmỳỳỳỳỳỳỳ 
 Sua cauda entrou e saiu e lá longe, em meu grande rio, caiu 
  
  
15. Xy cajcàààààà 
 Agora sou eu mesmo237 

                                                        
234 Cabe notar que não existem araras de coloração preta na natureza, o que coloca a possibilidade de que o sufixo 
-tyc indique, aqui, não exatamente a cor do pássaro, mas sua condição “morta” (em língua krahô, os mortos são 
denominados mẽ tyc). Mais adiante, apresento mais informações que reforçam essa possibilidade de interpretação.  
235 Nessa passagem, você se refere à Arara, enquanto que, na linha seguinte, o cantor é referido em 3a pessoa, de 
modo que se subentende que é a Machadinha quem ocupa momentaneamente a posição de locutor. 
236 Novamente, a relação de posse que traduzo em português por meio de um pronome possessivo (“meu grande 
rio... meu raso rio”) deve ser compreendida em sentido figurado, como um recurso estilístico característico da 
poética do Kàjre jarkwa.  
237 Xy cajcà. Segundo Tejapôc, essa expressão possui o mesmo sentido do enunciado Xy pa hanẽ que marca a 
abertura de cada bloco. Segundo Tejapôc, “quer dizer que vai contar onde tá andando e como está conhecendo 
todos os movimentos”. O conteúdo dessa estrofe sugere, a partir da linha 17 (aspeada), que agora é Hartãt quem 
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 Hà xy cajcà rỳquê pê mã nã mã rỳquê amjĩ jakrepej hajỹrà mã mãã  
 Agora sou eu mesmo que sobre o que antigamente aconteceu conto, aquilo que conheço bem 
  
 Hà rỳquê ate amjĩ to hapôj ta mõr nẽ rỳquê ijõmprỳ nã ate amjĩ to hohhuc mã 
 “Vocês partiram, nas caças pararam” 
  
 Hà rỳquê pê mã nã mã rỳquê iwawỳ rỳquê cute amjĩ to hapôj nẽ 
 “Antigamente, meus genros partiram” 
  
 Hapỳm mã mãã te hõprõkwỳj te amjĩ to ipipẽn to cuhkwỳr nẽ curê caxàràààààà 
 “Retornaram, e para suas mulheres se mostraram”... começo a cantar 
  
  
20. Hà rỳquê mẽ aquêtjê nõ te rỳquê hĩ ita to amjĩ to prãr xà 
 “Os corpos dos teus antepassados eram valentes” 
  
 Hà rỳquê amjĩ to hõprãr xà to ijõmprỳ te amjĩa krekêt mã to cumã amjĩ hõ mã 
 “Eram valentes, [já] os pássaros nada sabem e se chocam” 
  
 To cumã amjĩ hõ ta amjĩ rumpê curẽ nẽ to acto mã ta hajỹr nare 
 “Se chocam e caem, mas nem todos são assim” 
  
 Nã tamã amjĩ to hũjakry xà cawpa nõ pê mã amjĩ to curêa nã amjĩ to jomotàràààààà 
 Frio-Noite, sem medo enfrentei 
  
  
 Hà rỳquê hũjakry xà mã amjĩ to jomtàr rỳquê ite amjĩ to xãmũ 
 Frio-Noite enfrentei e de pé estou 
  
25. Hà hũjakry xà ti iwỳr mã mãã ihkênpôc wỳr hopôr to cuhkwỳr curê caxàr mã 
 Frio-Noite devagar em minha direção partiu, depressa tem que caminhar… começo a cantar 
  
 Hà rỳquê ihkênpôc te tahnã amjĩ to hohhuc mã rỳquê cute hũjakry xà ti tahnã amjĩ to howjijin  
 Devagar parou, Frio-Noite desceu 
  
 Harã nã mã ahpar cati mã amjĩ to pỳpỳmỳỳỳỳỳỳ 
 Para o poente [desceu] e lá para baixo caiu 
  
  
 Xy cajcàààààà 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy cajcà rỳquê mẽ aquêtjê nõ xuwakre kãm rỳquê hakàmpê mã 
 Agora sou eu mesmo, no lugar de teus antepassados 
  
30. Hà rỳquê ijõ pyka mã rỳquê icarãti jê nõ ijohhuc nẽ to cumã amjĩ mã icaràr to caric to cuhkwỳr 

reri mã 
 Em minha terra, nesta grande clareira em que parei, em voz alta para eles vou cantando 
  
 Ha rỳquê mẽ caràr ipar xà wỳr mẽ kyjkyj pej to amjĩ to hopôr curê to cuhkwỳr curê caxàràààààà 

                                                        
fala em 1a pessoa, referindo-se a seus genros e à primeira etapa da viagem ao Pé-do-Céu, quando ele ensinou ao 
grupo a caçar diversos animais e a obter diferentes tipos de alimentos. O conteúdo da estrofe seguinte (linha 20 
em diante), por sua vez, remete às frases que o genro diz a Hartãt cada vez que supera os desafios que lhe são 
propostos, o que sugere que a posição do enunciador passa a ser ocupada por ele. Essas passagens serão 
reencontradas nos blocos seguintes e, mais adiante, desenvolvo um comentário mais detalhado sobre elas. 
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 Meus cantos ouviram e em minha direção partiram, depressa tem que caminhar… começo a 
cantar 

  
  
 Rỳquê ateeeeee 
 Você238 
  
 Hà rỳquê ate ajpẽn japuhnã 
 Você é o próximo 
  
 Hà rỳquê ate amjĩ to gohhuc mã ijarã nã mã hũjatê xà kre mã rỳquê ate amjĩ jacjên to acuhkwỳr 

reri mã 
 Você se abrigou lá para baixo de mim e, na toca de bicho, ficou entrando e saindo 
  
35. Hà rỳquê akênpej nã cumã gopôr to acuhkwỳr reri mã ahpar cati mã wỳr amjĩ to apỳpỳmỳỳỳỳỳỳ 
 Depressa tem que caminhar, para o poente [Frio-Noite] partiu e caiu 
  
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
 Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 Ha 
  
40. Jêêêêêê 
   Jêêêêêê 
  
 * 

 

Como vemos, o “primeiro cantor” inicia sua performance anunciando que irá contar 

sobre o Pé-do-Céu (I. 3, 4) e sobre como a Machadinha veio para o território krahô (I. 5): 

atraídos por seus cantos, os antepassados partiram ao seu encontro no Pé-do-Céu (I. 12), onde 

ela foi entregue em suas mãos (I. 6-7). A narração da história da Machadinha será assim pouco 

a pouco desenvolvida por meio da interação entre os dois cantores que, como me explicou 

Tejapôc, passam a Machadinha um para o outro cada vez que se alternam na enunciação do 

canto, atualizando no presente o gesto mítico de entrega desse artefato (e dos conhecimentos a 

ele associados) aos antepassados krahô e oferecendo a seu público não apenas uma imagem 

verbal, mas também visual, desse processo de transmissão. 

                                                        
238 Como já indiquei, o pronome “você” (ate) se refere aqui ao cantor – aquele que é o próximo (linha 32), que 
está cantando no lugar dos antepassados – e, na sequência, a Frio-Noite, que se abriga em diversos lugares até 
chegar na aldeia (linha 33). 
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Ao longo dos sucessivos blocos do Kàjre jarkwa, encontraremos então referências 

a alguns dos principais acontecimentos que ocorrerram durante a viagem até o Pé-do-Céu. No 

bloco III, por exemplo, será feita referência ao Pica-Pau e à sua interminável tentativa de 

derrubar o Pé-do-Céu e, nos blocos VI e VII, aos momentos em que o grupo se detém para 

caçar morcegos e porcos selvagens. Nos blocos seguintes, por sua vez, serão retratados alguns 

dos diferentes desafios propostos por Hartãt a seu genro: no bloco VIII, por exemplo, será 

narrado o encontro do grupo com o buriti em chamas e, nos três blocos posteriores, o encontro 

com as flechas, com o arco que atira sozinho e com o jacaré. Como já vimos, o genro se 

transformará cada vez em um pássaro diferente (arara, beija-flor, martim-pescador e bem-te-vi) 

para superar esses desafios, e também encontraremos nesses blocos o diálogo mantido entre 

Hartãt e seu genro cada vez que este retorna são e salvo. Por fim, no último bloco será feita 

referência ao episódio envolvendo o inhame do mẽcarõ e à transformação em mulher dos dois 

caçadores desobedientes que não seguiram as recomendações feitas por Hartãt.  

Como eu já havia mencionado, a história da Machadinha não é, assim, inteiramente 

retomada no Kàjre jarkwa, e sim reduzida e integrada a uma estrutura narrativa intensamente 

paralelística que irá incorporar ainda outros temas e elementos como material narrativo. Pouco 

após as linhas iniciais do bloco I, às quais retornaremos mais adiante, surge, por exemplo, um 

novo personagem, o qual não está presente na narrativa mítica de Hartãt: Frio-Noite (hũjakry), 

entidade cujas características e comportamentos serão progressivamente elaborados ao longo 

do Kàjre jarkwa e que desempenha um papel fundamental na estrutura retórica e poética dessa 

modalidade de arte verbal krahô. Devemos, assim, examiná-la mais de perto, o que também me 

permitirá justificar a decisão de traduzir o termo que a designa em língua krahô (hũjakry) por 

Frio-Noite. 

Conforme me explicaram meus interlocutores, hũjakry239 se refere ao frio (kry) que 

ocorre em um momento e em um lugar específicos: trata-se, segundo eles, do frio que acomete 

as pessoas no pátio de noite (awcapàt kãm) e que alguns dentre eles compararam à imagem do 

orvalho que cai sobre os corpos dos cantores e das cantoras quando eles estão ali reunidos – 

orvalho que, no entanto, é denominado em língua krahô por uma outra palavra, awcapàt hy 

(literalmente, “grãos” ou “sementes da noite”). A compreensão do sentido e do valor que a 

palavra hũjakry possui na poética do canto não pode se limitar, contudo, a essas explicações 

                                                        
239 Segundo Maxwell Miranda (com. pessoal), o morfema -ũ é um morfema antipassivo que se desenvolveu 
historicamente a partir de um morfema com sentido genérico ou indefinido /-ũ/ que, na sintaxe da língua krahô, 
marca um objeto/complemento de alguns verbos transitivos e de nomes quando esse é pressuposto ou cuja menção 
é irrelevante. Miranda identifica a presença de dois morfemas antipassivos distintos na língua krahô: aw, para 
verbos plenos, e j/h-ũ para verbos nominalizados ou nomes plenos, como hũjakry, “frio de alguma coisa”. 
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pontuais e imediatas oferecidas por meus interlocutores, pois ela e as noções de “frio” e de 

“noite” que por meio dela se associam são amplamente elaboradas pelo pensamento krahô em 

outras formas de conhecimento. A fim de compreendê-la devemos nos remeter então aos 

domínios da mitologia, da cosmografia e da escatologia krahô, onde é possível encontrar uma 

série de elaborações que, se ausentes do conteúdo explícito da letra do Kàjre jarkwa, estão 

virtualmente presentes na compreensão que os ouvintes nativos (ao menos aqueles mais 

versados nos conhecimentos rituais e em sua poética) têm dessa palavra, sobretudo quando ela 

é enunciada em contexto cerimonial, quando seus harmônicos cosmológicos se fazem ouvir. 

Desse modo, um primeiro conjunto de elaborações importantes a ser considerado 

diz respeito à maneira como a noite é ontologicamente concebida em uma série de narrativas 

míticas krahô. Em uma delas (Pytẽc ikrotetet jarẽn xà), por exemplo, registrada diretamente em 

português por Melatti (2010: 88), um homem vai sozinho à floresta caçar pássaros jacú a fim 

de obter penas para emplumar suas flechas. Ele logo mata dois desses grandes pássaros, mas 

acaba se perdendo e não consegue mais retornar à aldeia. Ele decide então fazer um jirau em 

cima dos galhos de uma árvore para dormir, mas logo começa a ouvir um barulho muito forte 

e se depara com os Awcapàtkrit, caçadores cujos olhos iluminam tão bem quanto lanternas e 

que por isso conseguem caçar com facilidade durante a noite. Inicialmente, o caçador solitário 

fica com medo desses seres desconhecidos e que querem matá-lo, mas ele passa a ser protegido 

e alimentado pelo “chefe” (pahhi) dos Awcapàtkrit depois que este descobre que o caçador 

possui o mesmo nome que ele: Pytẽc (jacú), ou seja, o nome do pássaro que levou o homem a 

sair da aldeia para caçar. Essa identidade onomástica entre caçador e seu homônimo do “povo-

Noite” faz com que este o trate como seu nominado (ipãntuw), protegendo-o e alimentando-o 

durante vários dias até que, sentindo saudades de seus parentes, o caçador pede que o levem de 

volta para sua aldeia. Ao retornar e contar a seus parentes humanos o que lhe tinha acontecido, 

estes decidem ir ao encontro dos Awcapàtkrit e matar todos eles, por desconfiaram da presença 

daqueles seres estranhos na proximidade da aldeia.  

De maneira semelhante, em uma outra narrativa mítica uma velha senhora se afasta 

de seu grupo durante uma caçada coletiva e também ela se depara com um povo estrangeiro, 

que ela nunca havia encontrado antes. Como conta o narrador de uma versão também registrada 

em português por Melatti, de início “ela ficou pensando que era o povo dela, mas não; era a 

Noite. E eram muitos: homens, mulheres e moças” (idem: 39). Há ainda uma terceira narrativa 

mítica (Awcapàtko jarẽn xà) que também merece ser rapidamente mencionada, a qual trata de 

uma grande escuridão que acometeu a terra em decorrência de um longo eclipse solar e do fato 

de um sapo ter cuspido sobre as fogueiras domésticas das casas e apagado todas elas (idem: 47). 
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Nessa situação de breu total, os mẽhĩ não conseguiam enxergar nada e começaram a ser 

devorados por animais ferozes e também por animais que até então eram tidos como 

inofensivos, como os grilos. Eles decidiram então partir em busca do Dia, mas como nunca 

conseguiam alcançá-lo, um xamã decidiu se transformar em morcego e partir voando à frente 

do grupo. Conforme conta a narrativa, esse xamã-morcego voava um pouco e logo voltava para 

ver quantos mẽhĩ ainda estavam vivos, até que, em sua última viagem, conseguiu finalmente 

alcançar o Sol, conduzindo os mẽhĩ sobreviventes de volta à claridade. No entanto, mesmo 

depois de terem deixado a Grande Noite para trás e de terem voltado a viver sob a luz, o grupo 

decidiu seguir caminhando por mais alguns dias, até alcançarem uma “boa distância” em 

relação à Noite. Em uma versão dessa narrativa que foi registrada por Schultz, também 

diretamente em português, o narrador conclui afirmando que: “é por isso que os índios têm 

medo quando o sol escurece com a lua. Fazem fogo, atiram, jogam flechas, tocam maracá e 

jogam caco velho para ver se melhora o dia” 240 (1950: 159). Vemos assim que, no âmbito da 

especulação mítica sobre o mundo, a noite é concebida pelos Krahô como uma coletividade 

que, à maneira de um coletivo humano, é composta por homens e mulheres que possuem um 

chefe, caçam e com quem é possível estabelecer tanto relações amistosas quanto bélicas.  

Há ainda um outro conjunto de concepções sobre o que é a Noite, e agora também 

sobre o que é o Frio, que também devem ser consideradas aqui, as quais são elaboradas no 

âmbito da cosmografia krahô. Quanto a isso, vale a pena recuperar algumas informações que 

foram registradas nos anos 60 por Vilma Chiara, que também se interessou pela história da 

Machadinha e traduziu alguns (poucos) versos de seus cantos. Segundo ela, naquela época 

alguns de seus interlocutores lhe explicaram que: 

 
Os Kry [“frio”] têm as mãos frias e sobem ao longo do corpo dos homens de noite. 
Nos versos dos cantos, eles acariciam o corpo do cantor que permanece de pé no pátio 
e, com suas mãos frias, o fazem tremer. O cantor continua impassível, e canta 

                                                        
240 Essa fuga em direção à luz também pode ser encontrada na mitologia kayapó onde, no entanto, ela ocorre depois 
de uma série de episódios ausentes na mitologia krahô. Conforme a versão registrada por Banner (1957), no 
princípio não havia noite e os índios viviam em um dia eterno, comendo, dançando e cantando em uma alegria 
sem fim. Contudo, um dia o sobrinho de um xamã ficou curioso de saber o que havia dentro de um pacote que ele 
guardava em sua casa e, quando este se ausenta, o jovem vai até lá e o abre. De dentro dele sai uma densa e negra 
fumaça, que vai aumentando e se tornando cada vez mais espessa até tomar conta da aldeia e de toda a floresta: 
“como não podiam enxergar para achar comida, ficaram magros e doentes. Muitos morreram de fome; outros de 
saudade da Luz perdida” (Banner: 1957: 39). Diante dessa situação, os índios decidem então sair em busca do Dia 
perdido, ponto a partir do qual a narrativa Kayapó se assemelha e se conecta à versão krahô. Conforme mostrou 
Hugh-Jones (2015), o mitema da noite guardada em um recipiente, de onde ela escapa pela ação desastrada dos 
antepassados ou de demiurgos, é um mitema recorrente na mitologia dos povos do Rio Negro que, no entanto, 
buscam reverter o problema da noite eterna não por meio da migração e do deslocamento territorial, como é caso 
na mitologia dos povos Jê, mas por meio da construção de malocas. Na mitologia yanomami, por sua vez, a origem 
da noite também está associada à um pássaro negro (ao invés do jacú, o mutum): quando flechado por um caçador, 
suas penas voam e se espalham pelo ar, dando origem à escuridão (cf. Carrera, 2004: 14). 
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enquanto a aldeia dorme. Os Kry adoram passear em volta da aldeia (...). Os Awcapàt 
[“noite”] são seres da escuridão. Pedro Penõ explicou como eles se comportam. Uma 
miríade desses pequenos seres negros sai de um buraco na base de uma colina na 
região do Pé-do-Céu (...) e descem, correndo, em direção ao oeste. Eles são muito 
curiosos e, ao mesmo tempo, medrosos. Eles correm, eles se detêm; alguns são mais 
rápidos, outros demoram, de modo que quando o sol surge no céu à leste, ele os 
surpreende ainda percorrendo a Terra. Então eles se escondem nos buracos ou atrás 
dos objetos. É por isso que os buracos são negros e existe sombra. Pedro, que 
explicava as coisas com humor e muitos gestos, continuava: “Nós temos as narinas, 
as orelhas e mesmo a boca cheias de Awcapàt. Quando nós pegamos um objeto e o 
movemos, as pequenas noites que se escondem atrás fogem da luz, assustadas. É por 
isso que a sombra mexe”241 (Chiara, 1982: 125-130). 

 

Vemos aqui que a Noite e o Frio são concebidos como pequenos seres, múltiplos e 

animados, que saem de um buraco localizado na região do Pé-do-Céu e partem em direção à 

aldeia, onde atacam o corpo dos cantores. Essas informações são interessantes porque além de 

remeterem às concepções personificantes sobre a noite que são elaboradas pelo discurso mítico, 

elas também serão encontradas em certas passagens da versão do Kàjre jarkwa executada por 

Tejapôc quase 60 anos depois desse primeiro registro de Chiara – o que aponta para a 

estabilidade dessas representações e que elas são constitutivas dessa forma de conhecimento. 

Nos dois blocos apresentados acima, por exemplo, vimos que Tejapôc descreve sucessivas 

vezes, e sempre por meio dos mesmos enunciados, o percurso que os seres-Frio e os seres-Noite 

realizam até chegar à aldeia e os lugares onde eles gostam de se deter e de se abrigar: na toca 

dos bichos, sob as folhas, no oco das árvores (I. 14), na mata escura (I. 23) e sob as penas negras 

de um Jacú (I. 26-29). Em alguns dos blocos seguintes, por sua vez, veremos que quando esses 

seres finalmente chegam à aldeia, eles são apresentados não só como uma entidade que possui 

mãos (cf. bloco IV. linha 12, adiante), com as quais “fazem tremer” o cantor (como indicam as 

informações registradas por Chiara), mas também como uma entidade que “em gente quer se 

transformar”: 

 

  

                                                        
241 Tradução minha do original em francês: “Les Kry ont les mains froides et grimpent le long du corps des hommes 
la nuit. Dans les couplets du chant, ils caressent le corps du chanteur qui se tient debout sur la place et de leurs 
mains froides, le font frissonner. Le chanteur reste impassible et chante pendant que le village dort. Les Kry aiment 
se promener autour du village (...). Les Awcapàt sont des êtres de l’obscurité. Pedro Penõ a expliqué comment ils 
se comportent. Des myriades de ces petits êtres noirs sortent d’un trou au pied d’une colline de la région du Koikwa 
Krat (...) et descendent, en courant, vers l’Ouest. Ils sont très curieux et en même temps très peureux. Ils courent, 
ils s’arrêtent; les uns sont plus rapides, d’autres traînent, de sorte que lorsque le soleil remonte au ciel à l’Est, il 
surprend ces derniers encore en train de parcourir la Terre. Alors ils se cachent dans les trous ou derrière les objets. 
C’est pour cela que les trous sont noirs et qu’il a de l’ombre. Pedro qui expliquait les choses avec beaucoup 
d’humour et de gestes, continuait: “Nous avons les narines, les oreilles, la bouche même, tout plein d’Awcapàt. 
Lorsque nous prenons un objet, nous le deplaçons, les petites nuits qui se cachent derrière lui fuient la lumière, 
épouvantées. C’est pour ça que l’ombre bouge” (Chiara, 1982: 125-130). 
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Bloco V 
 
12. Hà kry xà ti rỳquê ate amjĩ to jĩ prãm te mã rỳquê ate amjĩ ajakrepej nẽ hajỹra mã mãã242 
 Frio-Noite, em gente você quer se transformar, você que tudo conhece  

 

“Gente”, aqui, é a tradução que faço do morfema -ĩ que, no entanto, possui um 

campo semântico mais amplo, o qual merece ser rapidamente explorado. Esse morfema pode 

ser encontrado, por exemplo, na composição da palavra wajĩ243, que designa todo e qualquer 

tipo de carne, bem como na composição da palavra com a qual os Krahô e os demais povos 

timbira se auto-designam: mẽhĩ, onde o morfema mẽ, que se aplica somente a referentes 

humanos, indica justamente a “humanização” dessa carne e, portanto, sua diferença em relação 

à carne animal: “carne humana”. Enquanto substância comum à humanidade e aos animais, a 

noção de -ĩ também poderia ser traduzida então como “corpo”244, por opor-se, em certo sentido, 

ao componente anímico dos seres designado pela noção de carõ, o qual só se torna visível 

quando o corpo se ausenta ou em regimes especiais de visibilidade (como nos sonhos, nos 

momentos de adoecimento ou no xamanismo). Foi essa noção que Hapykrit utilizou, por 

exemplo, quando dizia que, depois da morte de um de seus irmãos, decidiu passar um tempo 

com seus parentes krĩcati para “se esquecer de sua cara (ihkuc), de sua fala (ihcakôc xà), de seu 

corpo (ihhĩ) e de seu canto (increr xà)”. A tradução de -ĩ por “corpo” também parece ser 

possível quando ele é usado para se referir não à condição humana compartilhada pelos 

coletivos timbira de modo geral, mas exclusivamente à aldeia ou a um subgrupo específico ao 

qual o falante pertence, comunidade que é então concebida como um “corpo coletivo”: como o 

mesmo Hapykrit dizia em seu depoimento a respeito de sua dedicação e preocupação em 

aprender os cantos exclusivamente krahô (por oposição aos cantos dos demais grupos timbira): 

“eu sempre reúno os cantos de nosso corpo [pajĩ]”245 – “corpo” que naquele contexto discursivo 

optei, contudo, por traduzir por “povo”.  

                                                        
242 Hà     kry xà      ti      rỳquê a-te    amjĩ to    j-ĩ         prãm   te mã  rỳquê a-te    amjĩ  a-j-akrepej 
       HORT frio NMLZ INTS VOC    2-ERG REFL INS R-carne querer ?   DAT VOC   2-ERG REFL  2-R-saber 
      nẽ       hajỹra mã mãã 
       ASSOC ASS       ENF 
     “Frio-Noite, em gente você quer se transformar, você que tudo conhece”. 
243 Desconheço o significado do morfema wa- nessa palavra, e tampouco encontrei informações sobre ele na 
literatura linguística disponível. 
244 “Corpo” que também pode ser designado por meio da palavra ikà que, no entanto, não se refere à carne, mas à 
pele, ou seja, aquilo que envolve e limita o corpo. Com efeito, -kà não se restringe a referentes humanos, 
designando também à casca de frutas ou de árvores. Pretendo, futuramente, aprofundar a pesquisa em torno desses 
componentes da pessoa, buscando delimitar melhor sua semântica e seus contextos pragmáticos de uso. 
245 Mẽ pa-j-ĩ                         crer   ita    to       cuprõn         to ipa 
     PL  1EXLC-R-carne.corpo canto DEM INSTR reunir.juntar sempre 
     “Eu sempre reúno os cantos do nosso corpo”. 
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Entretanto, devemos notar ainda que o morfema -ĩ também pode ser utilizado para 

designar não só o corpo ou a materialidade de seres dotados de carne, mas também as 

capacidades de intencionalidade, consciência e agência que os animais e as plantas manifestam 

em determinados contextos. Como Elton Hiku explicou a Morim de Lima (2016: 287) enquanto 

eles conversavam sobre uma narrativa mítica que conta que, certo dia, os antepassados krahô 

surpreenderam as batatas-doces (jàt) cantando, se adornando e fazendo amjĩkĩn na roça, como 

os humanos (mẽhĩ):  

 
Hĩa mã 
mã põm ampo apu amjĩ kãmpa itajê 
põm que cu mẽ pa 
cu mẽ amjĩ kãmpa 
nẽ cu mẽ ampo pupu. 
Ita japry to mã amẽ hĩa mã. 
Quê ampo apu amjĩ kãm hapac nare 
itajê mã nẽ hĩ nare. 

Hĩa mã 
são todas essas coisas que estão pensando, 
como nós dois, 
nós dois pensamos 
e vemos as coisas. 
Isso que é chamado hĩa mã.  
Já as coisas que não estão pensando 
essas não são hĩa mã. 

 

Vale notar também que foi por meio desse termo que Xàj, no breve depoimento 

apresentado no início da parte I, denotava a capacidade que, no espaço-tempo mítico, as onças 

tinham de se comunicar com os antepassados krahô por meio de seu esturro (rop jĩa). Nesse 

sentido então, ao invés de se opor à noção de carõ, a noção de -ĩ parece dela se aproximar, 

designando atributos e potencialidades que em certas situações são comuns a humanos e a não-

humanos vivos e que, nas cosmologias ameríndias, definem a possibilidade de um determinado 

ser ocupar a posição de sujeito, estabelecer relações e se comunicar com outros seres, a despeito 

de suas diferenças corporais aparentes (Viveiros de Castro, 2002a).  

Tendo isso em vista, se nessa passagem do Kàjre jarkwa opto por traduzir -ĩ por 

“gente” é porque entendo que, apesar de seu uso não se restringir a referentes humanos, o corpo 

no qual a miríade de seres-Frio/Noite quer se transformar não é qualquer corpo mas, 

fundamentalmente, o corpo humano (mẽhĩ): o corpo belamente adornado do cantor posicionado 

no centro da aldeia, em direção ao qual eles se dirigem e o qual eles envolvem ao passarem por 

ali. Quanto a isso, cabe notar ainda que no contexto do Kàjre jarkwa esses seres são 

frequentemente referidos por meio do pronome de 2ª pessoa do singular e como uma entidade 

dotada de grande conhecimento (jakrepej; cf Bloco V, linha 12), dispositivos pragmáticos e 

semânticos que caracterizam sua agentividade e personitude e demonstram que eles são 

reconhecidos como sujeitos. 

Ora, a vontade dos seres-Frio/Noite de se tornarem corpo, de se transformarem em 

gente, bem como seu gosto por lugares ermos, turvos e sombrios e seu desejo de se  
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Figura 21: o Jacú, “entre” o Frio (kry) e a Noite (awcapàt). Desenho: Tito Hapykrit, 2017. 

aproximarem da aldeia dos vivos, evocam ainda um outro conjunto de elaborações 

cosmológicas, dessa vez relativas à condição ontológica dos próprios carõ, ou melhor, dos 

mẽcarõ, “almas”, “espíritos” ou “duplos” de pessoas recentemente falecidas. Com efeito, um 

dos principais atributos dos mẽcarõ é sua capacidade de se transformarem em outros seres, 

decorrente do fato de não possuírem mais um corpo que lhes dê uma forma definida e contornos 

precisos: “eminentemente instáveis”, eles são assim “irresistivelmente atraídos por corpos 

outros” (Coelho de Souza, 2001: 74). Como José Miguel Kõc explicou a Morim de Lima (2016: 

287):  
 
O wajaka conta que os mẽcarõ ficam andando, né? Quando é de dia, eles ficam em 
algum lugar frio ou algum tronco grande, árvore grande, eles ficam encostados 
naquela árvore. Podem se transformar em algum pássaro ou sapo também. 
Transformam e ficam lá na sombra, quietinhos. Então os mẽcarõs ficam ali... 

 

Se de dia os mẽcarõ se escondem, transformados em outros seres (lembremos do 

Jacú e da Arara preta em que os seres Frio/Noite se abrigam e se transformam; cf. bloco I, linha 

25, e bloco II, linha 3), de noite eles se dirigem à aldeia, procurando se reaproximar de seus 

parentes vivos, sua presença sendo frequentemente percebida pelos barulhos que realizam na 

parte detrás das casas ao mexerem nas panelas e utensílios que ficam por ali. Além disso, eles 

também costumam aparecer a seus parentes em sonho, oferecendo-lhes comida e tabaco e os 

convidando a virem correr com tora e a participarem de alguma festa em sua própria aldeia, ou 

ainda, no caso de parentes afins, convidando-os a terem relações sexuais – convites que devem 

ser sempre negados pelos vivos, pois, caso contrário, eles adoecem ou morrem imediatamente, 

não acordando mais. Essa evocação implícita da ontologia dos mẽcarõ na maneira como o Kàjre 

jarkwa elabora e descreve o comportamento dos seres-Frio/Noite é reforçada ainda pela 
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indicação de que se eles se deslocam até a aldeia, não é esta sua destinação final, e eles não se 

detém ali. Após dar voltas em torno do corpo do cantor (I.21) e sobre ele cair (II. 8), Frio-Noite 

desce “para o poente (...), para baixo de mim”246 (I.22), onde irá se abrigar em um grande rio 

(II. 14). Ora, o poente, além de ser a direção oposta à da região onde se situa o Pé-do-Céu, é 

também, como já indiquei, a direção onde se localiza Preeti, a aldeia dos mortos, para onde os 

mẽcarõ se dirigem definitivamente depois de realizado o Pàrcahàc, a última etapa do ciclo 

ritual funerário que põe fim ao luto de seus parentes vivos247. 

Vemos então que por trás da palavra hũjakry se descortina uma vasta constelação 

de concepções que elaboram o Frio e a Noite como uma multiplicidade de agentes dotados de 

uma densidade corporal própria e que possuem faculdades e capacidades análogas às humanas. 

De modo algum se trata, portanto, de um simples fenômeno climático, o frio da noite (a noite 

como momento em que ocorre o frio) ou uma noite fria (o frio como atributo da noite) – 

traduções que procurei precisamente evitar por meio da justaposição direta Frio-Noite, da 

ausência de artigos definidos e do uso de iniciais maiúsculas. Mais do que mera ausência de luz 

e de calor, a presença do Frio-Noite no pátio da aldeia deve ser compreendida, portanto, como 

a presença de uma entidade personificada que, concebida ora de maneira singular, ora múltipla, 

dirige-se deliberada e intencionalmente ao encontro do cantor.  

Este, por sua vez, busca enfrentá-lo não apenas para proteger a si mesmo, mas 

também, como me esclareceu Tejapôc, todas as pessoas da aldeia, valendo-se para isso de seus 

“ornamentos” e da companhia de sua “mulher” (I. 19) – que, como me foi explicado, constituem 

metáforas para se referir aos próprios cantos que estão sendo executados248. Cabe notar também 

que se nessa mesma passagem é o próprio cantor que ocupa a posição de enunciador, colocando-

se em 1ª pessoa, algumas linhas mais a frente ele passará a ser referido por meio da 2ª pessoa 

do singular (I. 31), rotação pronominal que dá a entender que é a Machadinha que passa a 

ocupar momentaneamente essa posição, assumindo o “eu” enunciativo. É a própria Machadinha 

que passa então a descrever a situação penosa em que os cantores se encontram, dizendo que 

eles sofrem, têm medo de Frio-Noite e, por isso, vão se tornando cada vez mais “furiosos” 

                                                        
246 Hà     h-ũ-jakry      xà      ti      rỳ    h-owjiji-n         nẽ       ahpar          cati  mã  rỳquê i-jarã   nã   mã  
     HORT R-N.GEN-frio NMLZ INTS VOC R-descer-NMLZ ASSOC baixo.oeste INTS FOC VOC   1-baixo REL FOC 
     “Frio-Noite para o poente desceu, para baixo de mim [desceu]”. 
247 Segundo Giraldin (2000: 89), enquanto alguns de seus interlocutores apinajé também lhe diziam que a aldeia 
dos mẽcarõ se localiza à oeste, outros lhe diziam que ela se situa sob as águas, o que de alguma forma também é 
descrito no Kàjre jarkwa, por meio da informação de que o destino final de Frio-Noite é um grande e raso rio, 
onde ele se abriga. Além disso, segundo uma descrição registrada por Chiara (apud Carneiro da Cunha, 2009 
[1983]: 69), no centro da aldeia dos mẽcarõ não há pátio, mas uma lagoa de água parada, ao redor da qual as casas 
são dispostas. 
248 No caso da imagem da companhia feminina, já havíamos encontrado metaforização semelhante no depoimento 
de Xàj, quando ele dizia que “a esses cantos no pátio você vai como se se fossem tua namorada” (X. 188, 189). 
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(acryc pej; I. 34) – sentimento ou comportamento que designa a seriedade, a determinação e a 

coragem com que eles se dedicam a cantar e a seguir cantando noite afora, apesar das condições 

adversas que enfrentam. 

Descrições como essas conferem uma atmosfera agonística à performance que está 

sendo realizada no pátio e, mais do que isso, possibilitam que sejam indexadas no interior do 

Kàjre jarkwa representações verbais sobre suas próprias condições de enunciação. Em um 

primeiro momento, poderíamos pensar que tais representações “líricas”, referentes à situação 

em que se encontram os cantores, seriam decorrentes do desconhecimento ou da hesitação 

destes últimos sobre como dar seguimento à narração do conteúdo “épico” do Kàjre jarkwa, 

relativo aos feitos de Hartãt e à história da Machadinha. Por meio da introdução de elementos 

exteriores a ela, os cantores se desviariam então da linha narrativa principal como forma de 

preencherem lacunas e ganharem tempo para elaborarem os episódios seguintes. No entanto, se 

esses “desvios” podem desempenhar essa função, cabe notar que eles não só são encontrados 

também nas outras breves execuções do Kàjre jarkwa que pude registrar como perpassam 

continuamente todos os blocos da versão executada por Tejapôc, indicando que, mais do que 

meros acidentes de percurso, constituem um elemento central da poética narrativa dessa 

modalidade de arte verbal e da estilização sui generis que ela opera sobre a comunicação da 

narrativa mítica: ao narrar o confronto travado pelos cantores com Frio-Noite, a performance 

do Kàjre jarkwa obriga os ouvintes a prestarem atenção não apenas aos enunciados sobre os 

acontecimentos míticos, mas também a seus enunciadores, de modo que se, por um lado, a 

narração em “praça pública” confere o máximo de audiência e de visibilidade à história da 

Machadinha, por outro, ela põe em cena e dramatiza o próprio processo de transmissão que 

possibilita que esses conhecimentos sejam comunicados no presente.  

Ademais, e esse ponto é fundamental, essas duas linhas narrativas não são 

efetivamente autônomas e independentes entre si. Ao contrário, à medida que a performance 

avança, elas se sobrepõem, entrelaçando as informações relativas aos personagens míticos 

àquelas que dizem respeito às condições em que os narradores se encontram no pátio. 

Consequentemente, a identidade dos referentes do discurso e o espaço-tempo em que eles se 

situam se tornam muitas vezes ambíguos, e a compreensão de certas passagens particularmente 

difícil – tanto para mim quanto para os ouvintes krahô. Uma primeira expressão dessa 

sobreposição das linhas narrativas pode ser encontrada na frase “depressa têm que 

caminhar”249, que perpassa todo o Kàjre jarkwa e por meio da qual os locutores (sejam eles os 

                                                        
249 Essa frase é realizada de diferentes maneiras ao longo do Kàjre jarkwa, ora apresentando prefixos pronominais 
diferentes (cute cumã hopôr to cuhkwỳr; imã hopôr to cuhkwỳr; gopôr to acuhkwỳr), ora elidindo-os (hopôr to 
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cantores humanos ou a Machadinha) se referem tanto ao grupo que partiu ao Pé-do-Céu, que 

devem andar depressa para chegarem de volta à aldeia (bloco I, linhas 8, 12, 13), quanto a Frio-

Noite, que deve(m) se apressar para que abandone(m) logo a aldeia humana, dando alívio aos 

cantores que sofrem com sua passagem pelo pátio e permitindo a chegada do dia (bloco I, linhas 

30, 33 e 42). Como me explicava Tejapôc, “o Dia está mandando o Frio e a Noite andarem 

rápido”.  

Desse modo, ao ser mobilizada para descrever as duas trajetórias que estão sendo 

narradas, essa fórmula verbal estabelece um paralelismo entre elas, o qual é ainda reforçado 

pelo fato, já mencionado, de que Frio-Noite também é referido pelo pronome de 2ª pessoa do 

singular (ate) e pelo emprego de outras fórmulas verbais, que de acordo com a lógica que 

orienta a montagem do texto também podem ser acopladas ora a uma, ora a outra dessas linhas 

narrativas. Assim, por exemplo, se no início do bloco I (linhas 6 e 12) é dito que os antepassados 

ouviram os cantos e partiram em direção ao Pé-do-Céu, em algumas passagens dos blocos 

seguintes formulações similares são usadas para se referir ao deslocamento realizado por Frio-

Noite até a aldeia, que aprendemos então ser motivado pela escuta dos cantos que agora estão 

sendo executados não mais no Pé-do-Céu, mas no pátio onde os cantores e a Machadinha se 

encontram no momento da performance: “Você [Frio-Noite] me ouviu e rapidamente em minha 

direção partiu, e parou / De mim se desviou / E rapidamente desceu” (bloco V, linhas 32-34); 

“Frio-Noite / [Você] que tudo conhece, me ouviu e em minha direção veio caindo / Veio caindo 

e lá para baixo de mim se abrigou” (bloco VIII, 18-20). Ao atuar, à exemplo do maracá, como 

um imã que atrai seres humanos e não-humanos em sua direção, a Machadinha produz assim 

uma equivalência entre as trajetórias que eles efetuam em direção ao Pé-do-Céu e em direção à 

aldeia, condensando esses dois espaços-tempo no momento da performance. 

Outro elemento importante do Kàjre jarkwa que colabora de maneira fundamental 

para a produção desse efeito de condensação ritual é o recurso constante a falas citadas, que são 

diretamente embutidas na estrutura narrativa. Como diversos autores já notaram (Scherzer, 

1983; Basso, 1986; Baumann & Briggs, 1990; Hendricks, 1993; entre muitos outros), essa 

estratégia retórica é bastante característica do regime discursivo ameríndio em suas mais 

                                                        
cuhkwỳr). Como, pelas razões que já foram expostas, é sempre bastante difícil entender com precisão a quais 
referentes ela remete, optei por padronizar sua tradução, ocultando o sujeito e dando-lhe a forma de uma espécie 
de “comando” ou “estímulo”, que é o sentido do verbo hôpor: “animar, mandar, estimular”. Hôpor catê, por 
exemplo, é como se designa a figura do chamador quando ele, ao invés de cumprir a função de chamar as pessoas 
para o pátio, se encarrega de estimular os corredores de tora a se apressarem e a correrem com afinco em torno da 
aldeia. Essa frase pode ser acompanhada ainda pela expressão kyjkyj pej ti (“muito rápido”), que também expressa 
um estímulo para que alguém ande ou faça algo rápido. Em alguns momentos, contudo, essa expressão pode 
ocorrer sozinha, mas optei por dar a ela o mesmo sentido da expressão completa, traduzindo-a também como 
“depressa têm que caminhar”. 
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variadas formas de expressão, que dela se valem para dar voz à diferentes formas de alteridade 

e para conferir vivacidade ao que está sendo narrado e credibilidade à performance do narrador. 

Entretanto, diferentemente do que ocorre, por exemplo, nas narrativas míticas e pessoais krahô, 

em que os embutimentos enunciativos, apesar de abundantes, ocorrem em contextos 

enunciativos que mantêm distintas a identidade do narrador e daqueles que ele cita, no contexto 

performático do Kàjre jarkwa o descentramento da voz dos narradores é levado a um ponto em 

que tais identidades se tornam pouco a pouco indiscerníveis, gerando uma espécie de “curto 

circuito” entre o evento narrado e o evento narrativo em curso e entre seus respectivos 

personagens. Em determinada passagem do bloco II (linhas 18-27), por exemplo, após nova 

afirmação enfática do enunciador como sendo aquele que conhece bem a história da 

Machadinha, segue-se uma série de enunciados cujo conteúdo dá a entender que quem fala 

agora já não é mais o cantor humano ou a Machadinha, posicionados no pátio da aldeia, mas 

Hartãt e, na sequência, seu genro, que se tornam, assim, ali presentes: o primeiro se dirige (em 

2ª e em 3ª pessoa do singular) àqueles que realizaram a viagem até o Pé-do-Céu, enquanto o 

segundo, aludindo aos obstáculos superados ao longo da viagem, fala sobre os pássaros que, ao 

contrário dele, não conseguem atravessá-los, caem e morrem:  

 
Agora sou eu mesmo 

Agora sou eu mesmo que sobre o que antigamente aconteceu conto, aquilo que conheço bem 
[Hartãt:] “Vocês partiram, nas caças pararam”  

“Antigamente, meus genros partiram” 
“Retornaram, e para suas mulheres se mostraram” 

 
[Genro:] “Os corpos de teus antepassados eram valentes”  

“Eram valentes, [já] os pássaros de nada sabem e se chocam” 
“Se chocam e caem, [mas] nem todo são assim” 

Frio-Noite, sem medo enfrentei 
 

Frio-Noite enfrentei e de pé estou 
 

Notemos, contudo, que esses enunciados de Hartãt e de seu genro se encadeiam 

logo na sequência com informações relativas ao enfrentamento entre Frio-Noite e o cantor no 

pátio da aldeia, de modo que a linha narrativa que relata os episódios míticos e aquela que trata 

da situação dos cantores se entrelaçam e o “eu” dos personagens míticos e daqueles que narram 

seus feitos se sobrepõem. Notemos, além disso, que não há aqui qualquer marcador gramatical 

que forneça um enquadramento meta-discursivo ao início das falas citadas (ao contrário do que 

ocorre em outros momentos do Kàjre jarkwa), bem como não há qualquer diferença na maneira 

como esses enunciados são vocalizados (forma prosódica, timbres de voz, etc), de modo que a 

passagem de um locutor a outro ocorre sem qualquer descontinuidade explícita entre eles. As 
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aspas que em alguns momentos introduzo no texto para ajudar o leitor a diferenciar as vozes 

dos vários sujeitos que habitam o Kàjre jarkwa constituem, assim, um recurso em grande 

medida arbitrário, já que os ouvintes não contam com indicador equivalente ao seguirem o 

desenvolvimento narrativo da performance, devendo reconhecer a incorporação do discurso 

direto e a constante circulação do “eu” enunciativo e dos demais referentes do discurso de 

acordo com suas próprias capacidades de escuta e de interpretação (Scherzer, 1983: 203). 

Vale ressaltar ainda que esse processo de “identificação” que opera a transformação 

dos cantores atuais nos personagens míticos de outrora também é constantemente produzido 

pela reiterada afirmação de que os primeiros são os “próximos”, estão “depois” ou “no lugar” 

dos antepassados, afirmação que é feita sempre por meio das mesmas expressões encontradas 

no chamado de Kõc (mẽ iquêtjê nõ jakàmpê, mẽ iquêtjê nõ japuhnã) e que, lá como aqui, 

cumprem a função de ofuscar a distância entre o espaço-tempo remoto e aquele em que se 

desenvolve a performance, produzindo uma continuidade sociocosmológicamente produtiva 

entre eles. Desse modo, os cantores humanos vão sendo pouco a pouco – e cada vez mais – 

absorvidos pelos tempos míticos, deixando de ser apenas narradores para se transformarem não 

só em testemunhas diretas dos eventos ocorridos no Pé-do-Céu mas, como a Machadinha, nos 

próprios personagens que realizaram a viagem até lá. Isso posto, passemos agora aos seis blocos 

seguintes do Kàjre jarkwa, cuja leitura exigirá certo fôlego do leitor. 
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Bloco III (cantor 1) 
  
 (Canto introdutório:) 

 
Jô ropoti re quê mõõõ 

Onça caminha 
Jô ropoti re quê mõõõ 

Onça caminha 
Jô ropoti re quê mõõõ 

Onça caminha 
 

Hô ha paro jo ti re quê mõõõ 
Com patas fortes caminha 

 
Jô ropoti re quê mõõõ 

Onça caminha 
Jô ropoti re quê mõõõ 

Onça caminha 
Jô ropoti re quê mõõõ 
   Onça caminha250 

  
 (Kàjre jarkwa:) 
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy pa hanẽ cumã tamã cumã kôjkwa kàt jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo que sobre o Pé-do-Céu para eles conto 
  
  
 Cumã tamã cumã kôjkwa kat jarẽ nẽ pê mã nã mã 
 Sobre o que aconteceu no Pé-do-Céu conto, antigamente 
  
5. Pê mã nã mã ijõmprỳ jara xàj te tahnã amjĩ to hohhuc nẽ 
 Antigamente pássaro Pica-Pau lá parou 
  
 Hà rỳquê tahnã amjĩ to hohhuc nẽ ryquê te hahyr kãm mõr nẽ  
 Lá parou e ficou bicando  
  
 Hà rỳquê te ihkre mã rỳquê te intyt nẽ caxuw amjĩ to mõr nẽ 
 Perfurou e foi afinando251 
  
 Amjĩ to mõr mã rỳ cute rỳ krô xà te rỳ te hõkre crà xà te rỳ ijõ cô rati wỳr amjĩ to mõr mã 
 Foi afinando, [mas] sua garganta secou e com sede em direção ao meu grande rio partiu252 
  
 Hà rỳ cute mõr nẽ ihkõm nẽ cute amjĩa xàr nẽ hapỹ nẽ mõ mã rỳ hĩjarop to cute amjĩ jahêrêêêêêê 
 Partiu, bebeu e voltou [mas] a seiva fechou253 

                                                        
250 Em uma tradução alternativa, que consta na transcrição da narrativa de Hartãt apresentada anteriormente: “Ando 
cantando como uma onça / Ando com meus fortes braços de onça”. Segundo Tejapôc, “o cantor tá dizendo que é 
igual a onça, e está andando pra ir brigar com o Frio, pois a onça não adoece. Por isso, é uma cantiga que deve 
ser muito respeitada; todo mundo tem que ficar quieto, sem zoada de cachorro e de criança”. 
251 Perfurou e foi afinando o tronco do Pé-do-Céu, com o intuito de derrubá-lo. 
252 Assim como Frio-Noite e a Arara preta, também o Pica-Pau vai até o grande rio, situado a oeste, e volta para o 
Pé-do-Céu, repetindo esse trajeto inúmeras vezes. 
253 A seiva fechou o buraco aberto pelo Pica-Pau no tronco do Pé-do-Céu, obrigando-o a reiniciar o trabalho de 
perfuração (que, no entanto, ele nunca consegue terminar). 



193 
 

 

  
  
10. Hà rỳquê ijõmprỳ jara xàj te rỳquê hapỹ mã mãã nẽ cute hõmpun nẽ tahnã to xuwapej nẽ 
 Pássaro Pica-Pau voltou e viu que assim acontecia 
  
 Hà rỳquê cute to xuwcacaa nẽ tahnã mã mãã tahnã ipijarõ 
 Desistiu e em volta [do Pé-do-Céu] voou 
  
  
 Hà rỳquê pê mã nã mã mẽ iquêtjê nõ Hartãt jarẽ 
 Sobre o que antigamente aconteceu com nosso antepassado Hartãt conto 
  
 Hartãt jarẽ nẽ rỳquê pê mã nã mã rỳquê mẽ itàmxwỳ to 
  Sobre Hartãt conto254, antigamente nossos netos 
  
 Hà rỳquê hapôj to mõ rỳquê cumã tamã 
 Partiram para lá 
  
15. Cumã tamã rỳquê pajõ pyka kãm nare 
 Para lá, para uma terra que não é a nossa 
  
 Ric ajta ri mã rỳquê ihcakrit jõ pjê cahàc wỳr ajpẽn to pa catoroooooo 
 Diferente, estranha, para uma outra terra nós dois saímos 
  
  
 Mẽ akjêjê mẽ pa wawỳ mẽ pa jakàmpê 
 Teus irmãos e irmãs e nossos genros em nosso lugar [ficaram] 
  
 Pori pa mã into tỳj mẽ pa te xuwapê mã prỳ cahti mã amjĩ to xuwapê nẽ 
 Lá, preocupados conosco [ficaram], olhando no meio do caminho 
  
 Hà cu pajĩ ta to hapỹ mã amjĩ to ajpẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 [Mas] nossos corpos retornamos e mostramos 
  
  
20. Mẽ akjêjê mẽ pa wawỳ cajmã nã rỳ ate amjĩ to amõr nẽ 
 Para longe de teus irmãos e irmãs255 e de nossos genros você foi 
  
 Rỳ ite amjĩ mã icahi xãm mã ikôt mã mãã rỳ ate amjĩ to amor nẽ rỳquê pa xuwapê 
 Com minhas firmes pernas você foi, e preocupadas 
  
 Mẽ aprõ xuwapê amjĩ to pa mõrõõõõõõ 
 Preocupadas tuas mulheres ficaram 
  
  
 Hà rỳquê amjĩ to pa mõr nẽ rỳquê acapẽn pê mã 
 [Preocupadas] ficaram, [mas] com força 
  
 Hà rỳquê anã amjĩ nã gõxêt nõ pê mã hapỹ mã ate amjĩ to apipẽ to hajỹr rỳ mã mãã 
 E com coragem, você voltou e se mostrou mesmo 
  
25. Hà rỳquê apu gopĩr nẽ anõ te amjĩ to ahêmpej to amõr caxuwaaaaaa 

                                                        
254 Nessa linha, Hartãt é referido em 3a pessoa do singular para, ao que parece, assumir o “eu” narrativo na 
sequência (e até o final do bloco), dirigindo-se a seu genro e a audiência. Opto, contudo, por não aspear os 
enunciados dessa passagem, a fim de manter a sensação de indiscernibilidade das vozes que sugeri anteriormente. 
255 Ao ouvir essa passagem, um de meus interlocutores disse que Tejapôc errou ao fazer referência também às 
mulheres, já que elas não fizeram parte do grupo que viajou até o Pé-do-Céu. 
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 Muitas coisas você viu e para ensinar voltou256 
  
  
 Xỳ cajcàààààà 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xỳ cajcà rỳquê ita ri mã mãã rỳquê tahnã imã icahi xãm nẽ 
 Agora sou eu mesmo que aqui [estou], firme em minhas pernas 
  
 Hà rỳquê ate jũmãn nõ pê mã rỳquê hapỹ mã mãã ate amjĩ ta apipẽnẽẽẽẽẽẽ 
 Sem dificuldades você voltou e se mostrou 
  
  
 Hà apijajõ nẽ rỳ te amjĩ to ipipẽ nẽ hopĩr peaj nẽ 
 Teu cunhado tudo o que viu mostrou 
  
30 Hà rỳquê hapỹ mã mãã hĩ ita to ihkuc ita to hõprõkwỳj mã amjĩ to ajpẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Retornou, e seu corpo e seu rosto para sua mulher mostrou 
  
  
 Rỳquê ateeeeee 
 Você 
  
 Hà rỳquê ate amjĩ ta akrôkrô kãm rỳquê hapỹ nẽ amjĩ to ajpẽ nẽ 
 Você foi corajoso, voltou e se mostrou 
  
 Hà rỳquê ate jũmãn nõ pê mã ate hakry xà amjĩ ta mõrõõõõõõ 
 Sem dificuldade e alegre, você voltou 
  
  
 Mahôj  
 Mahôj 
  
35. Mahôj 
 Mahôj 
  
 Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
 Jêêêêêê 
  
 Haaaaaa  
  Haaaaaa  

 

 

 

 

  
                                                        
256 Aqui, como em outras passagens, encontramos uma associação explícita entre a realização da viagem em 
direção ao Pé-do-Céu leste e a aquisição de conhecimentos. 
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Bloco IV (cantor 2) 
  
 (Canto introdutório:) 

 
Ropo tycyre pa jorê nõ 

Onça preta, me deito em qualquer lugar 
Ropo tycyre pa jorê nõ 

Onça preta, me deito em qualquer lugar 
 

Hê nã rê pa jorê nõ 
Na serra, me deito em qualquer lugar 

 
Ropo tycyre pa jorê nõ 

Onça preta, me deito em qualquer lugar 
Ropo tycyre pa jorê nõ 

Onça preta, me deito em qualquer lugar 
  
 (Kàjre jarkwa:) 

1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy pa hanẽ rỳquê kỳj cati rũmpê mã mãã 
 Agora sou eu mesmo que sobre o Leste [conto] 
  
  
 Hà kỳj cati rũmpê mã mãã rỳquê ihkat nã ate amjĩ ta apixêr nẽ rỳquê ate amjĩ mã acator nẽ 
 Sobre o Leste [conto], em torno do Pé-do-Céu você257 rodou e partiu 
  

5. Hà rỳquê gopĩr xà to ihkôt hakop xà to rỳquê ate amjĩ to apijarõ nẽ 
 Muitas coisas você viu e conheceu quando por lá rodou 
  
 Hà rỳquê mẽ iwỳr mã mãã amjĩ prãm te mã rỳquê amjĩ cawpa nõ pê mã 
 Em nossa direção você quis vir, sem medo 
  
 Hà ate amjĩ cawpa nõ te amjĩ ta acrycryyyc pejêêêêêê 
 Você está sem medo e muito furioso  
  
  
 Hũjakry xà ti amjĩ cawpa nõ te amjĩ ta acryc pej mã rỳquê itajê te ajpẽn japuhnã amã amjĩ to ipinkrên  
 Você está sem medo e muito furioso, aqueles que são os próximos estão em silêncio258 
  
 Hà rỳquê hõ pyty te amã amjĩ to krã to ipinkrên mã rỳquê ajpẽn japuhnã mẽ aquêtjê nõ jakàmpê 
 Em sua esteiras estão em silêncio e no lugar dos teus antepassados 
  

10. Hà rỳquê harkwa to amjĩ mã hũjakry xà cawpa nõ pê ta amjĩ mã icatoroooooo 
 [Ouvem] os cantos de que, sem medo de Frio-Noite, eu me lembrei 
  
  

                                                        
257 Novamente, você parece se referir primeiramente aos cantores e, em seguida, a Frio-Noite. A mesma situação 
se repete mais abaixo (linhas 1-14), em que o pronome de 2a pessoa se refere ao cantor, que está furioso, e, na 
sequência, a Frio-Noite, que com suas mãos atinge o corpo do cantor. Note-se também que aqui o Pé-do-Céu é 
referido apenas como kat (“esteio”, “pilar”, “base”), e não como kôjkwa kat. 
258 Temos aqui uma referência ao público, isto é, às pessoas que sentadas ou deitadas em esteiras diante de suas 
casas acompanham o desenvolvimento da performance do Kàjre Jarkwa que ocorre no pátio. 
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 Hà rỳquê ate amjĩ ta acryc pej mã rỳquê gũkra xà nõ pê mã gũjakry xà mã 
 Você está muito furioso, [mas] tua mão não dói 
  
 Hà rỳquê ajpẽn japuhnã rỳquê mẽ ajpẽn to rỳquê amjĩ to ijõ prõkwỳj nẽ 
 Você é o próximo, com minha259 mulher 
  
 Hà rỳquê amjĩ to ijõ prõkwỳj nẽ rỳquê to ijõ kre xê to cuhkwỳr curê caxàràààààà 
 Com minha mulher e com meu colar caminha260... começo a cantar 
  
 Hà rỳquê amjĩ mã to ijõ prõkwỳj nẽ to ijarahpê to cuhkwỳr nẽ 
 Com minha mulher e com meus colares cruzados261 no peito caminha 
  
  

15. Xỳ cajcàààààà 
     Agora sou eu mesmo262 
  
 Xỳ cajcàààààà 
 Agora sou eu mesmo 
  
  
 Hà xy cajcà rỳquê ita reri mã rỳquê amã amjĩ jakrepej te hajỹrà mã mãã 
 Agora sou eu mesmo que aqui para vocês [conto], aquilo que conheço bem263 
  
 Hà rỳquê imã mãã rỳquê jĩpê kãm 
 Uma parte de mim 
  
 Hà rỳquê ixa jĩpê kãm itar mã mãã amjĩ to xamũũũũũũ 
 Uma parte de mim dói, [mas] de pé aqui [no pátio] estou 
  
  

20. Hà rỳquê gũjakry xà ti gũkra xà nõ pê mã rỳquê ate amjĩ to acryc pej mã 
 Tua mão não dói, você está muito furioso264 
  
 Gũjakry xà cawpa nõ pê mã rỳquê te to ijõ prõkwỳj to ijarahpê to cuhkwỳr reri mã 
 Sem medo de Frio-Noite, com minha mulher e meus colares no peito, você caminha 
  
 Hà rỳquê te irer cati nã hakàmpê mã ate amjĩ ta acryc pej nẽ ate tahnã atooo xarêêêêêê 
 No lugar daqueles que se foram265, você está furioso e sozinho 
  
  
 Xãm te mẽ iquêtjê nõ jakàmpê rỳ ite harkwa to rỳ ite caràr to 
 De pé, no lugar de nossos antepassados, as palavras e os cantos deles 
  
 Hà rỳquê caràr to hakàmpê mã ite amjĩ mã mẽ itàmxwỳ nõ te rỳ hõ ipẽ to amjĩ mã hajỹrà mã mãã 
 Os cantos deles para nossos netos eu mostro 

                                                        
259 Como já disse, “minha mulher” constitui um modo metafórico de se referir aos cantos, no caso, aos cantos 
ensinados pela Machadinha, que parece ser quem fala nessa passagem. 
260 Isto é, com meus cantos, você caminha.  
261 Colares cruzados no peito (ijarahpê): trata-se de um adorno formado por dois conjuntos de linhas trançadas de 
algodão (eventualmente composto também por sementes de tiririca e miçangas) que os cantores usam cruzados no 
peito quando cantam. 
262 Dessa linha até a linha 26, o “eu” narrativo é ambíguo, parecendo ter como referente ora a Machadinha (que, 
portanto, se refere ao cantor em 2a pessoa) ora o próprio cantor. 
263 Se até aqui os ouvintes foram referidos indiretamente, por meio do pronome de 3a pessoa (cumã), aqui eles são 
referidos diretamente em 2a pessoa (amã). 
264 Essa linha é composta pelas mesmas frases da linha 11, mas apresentadas em posições invertidas. 
265 Aqueles que se foram, isto é, aqueles que já morreram: outra maneira de fazer referência aos antepassados. 
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25. Amjĩ mã gũjakry xà cawpa nõ pê mã 

 Sem medo de Frio-Noite 
  
 Hà rỳquê imã mãã amjĩ to johucôôôôôô 
 Que em mim parou 
  
  
 Kry xàààààà 
 O Frio 
  
 Kry xàààààà 
 O Frio 
  
 Hà kry xà ti cawpa ti cunĩti rỳquê ate ajpẽn japuhnã 
 Frio-Noite apavora, você é o próximo 
  

30. Hà rỳquê ajpẽn japuhnã gũjakry xà ti rỳquê ajpẽn cawpa to 
 Você é o próximo a sofrer com Frio-Noite e a ter medo 
  
 Hà rỳquê ate iwỳr mã mãã amjĩ ta mõr nẽ 
 Em minha direção você partiu 
  
 Hà rỳquê ipar xà kôt amjĩ to amõr nẽ iwỳr mã mãã ijõmprỳ jara pytẽc jarẽ nẽ 
 [Meus cantos] ouviu e em minha direção partiu, sobre o pássaro Jacú conto 
  
 Hà rỳquê amjĩ to nõr mã rỳquê ate prỳ kror kĩn xà te tahnã mã amjĩ to gohhucôôôôôô 
 Da pena pintadinha você gostou e lá se abrigou 
  
  
 Hà ijõmprỳ jara pỹtec te amã amjĩ to nõr nẽ ihprỳ hõprỳ kror xà kĩn xà to rỳquê tahnã mã amjĩ to 

gohhuc nẽ 
 Da pena pintadinha do Jacú você gostou, lá se deitou e se abrigou 
  

35. Mã ahpar cati mã ijõ cô into purorti wỳrỳ 
 Para o poente, em direção a meu raso e ondulado rio, partiu 
  
 Hà rỳquê hahhũm te rỳquê ijõ cô into purorti nã rỳque te amjĩ to gohhucôôôôôô 
 E sua cauda, em meu raso e ondulado rio, abrigou 
  
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
 Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  

40. Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê 
 Jêêêêêê 
  
 Haaaaaa 
 Haaaaaa 
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Bloco V (cantor 1) 
  
 (Canto introdutório:) 

 
Hihôôô hààà  

Palha 
Hihôôô hààà 

Palha 
 Hihôôôôôô 

Palha 
 

Hihôôô hààà  
Palha 
Põhy  

Do Milho 
hôôô hihôôôôôô 

Palha 
 

Hihôôô hààà  
Palha 

Hihôôô hààà  
Palha 

Hihôôôôôô 
Palha 

  
 (Kàjre jarkwa:) 
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy pa hanẽ cumã tamã cumã ijõmprỳ cucôj jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo que sobre o bicho Macaco266 para eles conto 
  
  
 Hà cumã ijõmprỳ cucôj jarẽ nẽ pê mã nã mã rỳquê te hopên xà wỳr rỳquê te cuhy pyr nẽ mõr nẽ 
 Sobre o que antigamente aconteceu com o bicho Macaco conto, o fogo ele pegou e partiu 
  
5. Hà rỳquê te cumã haxàr nẽ rỳquê te ihcawpa te rỳquê amjĩ to pỳpỳm to mõr curê caxàràààààà 
 [Fogo] colocou267 e com medo veio caindo... começo a cantar 
  
  
 Hà rỳquê ihcawpa te into pỳpỳm to mõr nẽ rỳquê amjĩ to cator nẽ 
 Com medo veio caindo e partiu 
  
 Hà rỳquê kênpôc te rỳquê tahnã pỳmỳ mã te tahnã amjĩ to hohhucôôôôôô 
 Devagar caiu e parou 
  
  
 Hà rỳquê amjĩ to hohhuc mã cumã tamã cumã ijõmprỳ cucôj te amjĩ jakrepej nã hajỹr nã mã mãã 
 Parou, sobre o bicho Macaco [conto], aquilo que conheço bem  

                                                        
266 Não consegui obter informações mais precisas de meus interlocutores sobre esta figura do Macaco. Notemos, 
contudo, que seu percuso é descrito de modo similar ao modo como é descrito o percurso da Arara preta, de modo 
que talvez possamos compreendê-la como uma corporificação não da Noite e do Frio (valores associados à metade 
cerimonial Catàmjê), mas do Dia e do Calor (valores associados à metade Wacmêjê). 
267 Colocou fogo, meus interlocutores esclarecem, no Cerrado. 
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 Hà rỳquê ajrũmpê pỳm mã cupê cator nẽ tahnã hõprãr to cuhkwyr curê caxàràààààà 
 [Do fogo] ele foi se esquivando com coragem... começo a cantar 
  
  
10. Kry xàààààà 
 O Frio 
  
 Hà kry xà ti rỳquê ate amjĩ to jĩ prãm te mã rỳquê ate amjĩa jakrepej nẽ hajỹra mã mãã 
  Frio-Noite, em gente você quer se transformar, você que tudo conhece268 
  
 Hà rỳquê ate amjĩ ta acahtyc pej nẽ rỳquê ate amjĩ mã hopôr to cuhkwỳr curê caxàràààààà 
 Você é silencioso, depressa tem que caminhar... começo a cantar 
  
  
 Hà rỳquê mẽ iquêtjê nõ te amjĩ mã acawpa nõ pê mã 
 Nossos antepassados não tinham medo de você 
  
 Hà rỳquê ate amjĩ ta acryc pej mã cute amjĩ mã acawpa nõ pê mã cute amjĩ to gomõtàràààààà 
 Você está muito furioso, sem medo eles te enfrentavam 
  
  
15. Hà rỳquê akyjkyj pej nẽ tahnã mã amjĩ to gohhuc rỳquê tahnã mã amjĩ ta awjĩjĩn nẽ 
 Rapidamente você se abrigou e desceu 
  
 Hà rỳquê ijarã nã mã rỳquê ate ijatê xà amjĩ to gohhuc ta pa reri mã 
 Lá para baixo de mim, em minha toca de bicho, você inteiro se abrigou  
  
 Rỳquê ijõ pĩhhô cahàc hô nã amjĩ to gohhuc reri mã 
 Em minhas folhas de árvore269, você se abrigou 
  
  
 Hà rỳquê ate ta mõrõõõõõõ 
 Você foi270 
  
 Hà rỳquê ate amjĩ ta mõr nẽ ajpẽn japuhnã rỳquê mẽ aquêtjê nõ te amjĩ to hãm nẽ 
 Você foi e, depois de teus antepassados, de pé está  
  
20. Hà rỳquê ampỳ cati mã ate amjĩ to apỳpỳm ta cuhkwỳr reri mã 
 De muito longe você veio caindo 
  
  
 Kry xàààààà 
 O Frio 
  
 Hà kry xà ti cawpa ti cunĩti rỳquê ate amjĩ to jĩ prãm te mã 
 Frio-Noite apavora, em gente você quer se transformar  

                                                        
268 Nessa passagem, Frio-Noite é descrito como uma entidade que possui grande conhecimento, o que, como já 
vimos, explica sua capacidade de se transformar em outros seres. 
269 Ao ouvir essa passagem, Hapykrit me explicou que, ao se deter nas folhas das árvores, Frio-Noite forma o 
orvalho. Uma hipótese de interpretação que se coloca é que estes lugares onde Frio-Noite se abriga não sejam 
“externos” ao enunciador e distantes do local onde ele se encontra, mas referências metafóricas a seu próprio 
corpo, em cujas narinas, orelhas e boca (como dizia um dos interlocutores de Chiara) Frio-Noite se esconde ao 
passar pela aldeia. Agradeço a Ana Gabriela Morim de Lima por me chamar a atenção para essa possibilidade de 
leitura, a ser aprofundada futuramente em campo. 
270 Mais uma vez, “você” se refere ora ao cantor, que está de pé no lugar dos antepassados, ora a Frio-Noite (linhas 
22, 23), que vem caindo sobre o pátio onde o primeiro se encontra. 
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 Hà rỳquê ate gũjakry xà cawpa nõ pê mã rỳquê ate amjĩ ta acryc pej mã 
 Sem medo de Frio-Noite, você está muito furioso 
  
 Hà rỳquê mẽ iquêtjê nõ te amjĩ ta cawpa nõ pê mã amjĩ to homõtàràààààà 
 Nossos antepassados sem medo enfrentavam 
  
  
25. Hà rỳquê mẽ iquêtjê nõ jakampê rỳquê te caràr to amjĩ mã tamã nẽ 
 No lugar dos antepassados, com os cantos  
  
 Hà rỳquê ite ito ijõ prõkwỳj nẽ ito ijõ macore jê jagãn to cuhkwỳr reri mã 
 Com minha minha mulher e minha bolsa271 caminho 
  
 Rỳquê mẽ iquêtjê nõ caràr to amjĩ mã icatoroooooo 
 Dos cantos de nossos antepassados eu me lembrei 
  
  
 Xy cajcàààààà 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xỳ cajcà rỳquê ajpẽn japuhnã rỳquê mẽ iquêtjê nõ jakampê 
 Agora sou eu mesmo, no lugar dos antepassados  
  
30. Hà rỳquê hũjakry xà cawpa nõ pê mã rỳquê ite to ihêmpej to imõr reri mã 
 Sem medo de Frio-Noite, vou ensinando  
  
 Hà rỳquê ita amjĩ mã ijomõtir nẽ 
 Aquilo com o que sonhei272 
  
 Hà rỳquê kyjkyj te inã mãã amjĩ par xà wỳr amjĩ to hohhuc nẽ 
 [Você] me ouviu e em minha direção rapidamente partiu, e parou273 
  
 Hà rỳquê akyjkyj pej mã ikrãm kàj mã 
 De mim rapidamente se desviou 
  
 Hà rỳquê akyjkyj pej mã tahnã amjĩ ta rôrôcôôôôôô 
  E rapidamente desceu 
  
  
35. Rỳquê ateeeeee 
 Você 
  
 Hà rỳquê ate ajpẽn japuhnã rỳquê ate iwỳr mã mãã 
 Você é o próximo, em minha direção você partiu 
  
 Hà rỳquê iwỳr mã mãã amjĩ cawpa nõ pê mã 
 Em minha direção você partiu, sem medo 
  
 Hà rỳquê amjĩ to hohhuc tahnã mã rỳquê ate iwỳr mã mãã cumã gopôr to acuhkwỳr reri mã 
 Parou, em minha direção partiu, depressa tem que caminhar 

                                                        
271 Bolsa (macore) é, aqui, uma metáfora para a cabeça do cantor, onde ele guarda os cantos que aprende e 
memoriza. 
272 Encontramos aqui uma menção ao sonho como fonte de conhecimento dos cantos, informação que ecoa certas 
passagens do depoimento de Hapykrit, apresentado e discutido no capítulo II.  
273 Como já foi comentado, nessa passagem é Frio-Noite que ouve os cantos e se dirige em direção ao pátio onde 
eles estão sendo enunciados. 
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 Hà rỳquê ijarã nã mã amã ikrãm kàj rỳquê ijarã mã ajpẽn to apỳpỳmỳỳỳỳỳỳ 
 Para baixo de mim você se desviou, para baixo de mim desceu 
  
  
40. Mahôj  
 Mahôj 
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
 Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
 Jêêêêêê 
  
45. Haaaaaa  
 Haaaaaa 

 

Bloco VI (cantor 2) 
  
 (Canto introdutório:) 

 
Hawari hôôôôôô 

Palha de najá 
Hô nari tycy ti jỹ 

Pretão sentado na palha274 
Hawari hôôôôôô 

Palha de najá 
 

Hawari hôôôôôô 
Palha de najá 

Hô nari tycy ti jỹ 
Pretão sentado na palha 

Hawari hôôôôôô 
Palha de najá 

 
Hô hija cupyty tê 

Guariba 
Hija cupyty tê 

Guariba 
Hawari hôôôôôô 

 
Palha de najá 

Hô nari tycy ti jỹ 
Pretão sentado na palha 

Hawari hôôôôôô 
Palha de najá 

 
Hawari hôôôôôô 

Palha de najá 

                                                        
274 Alusão metonímica ao macaco guariba, explicitamente enunciado na estrofe seguinte. 
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Hô nari tycy ti jỹ 
Pretão sentado na palha 

Hawari hôôôôôô 
Palha de najá 

  
 (Kàjre jarkwa:) 
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy pa hanẽ cumã tamã cumã kôjkwa kat jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo que sobre o Pé-do-Céu para eles conto 
  
  
 Hà cumã kôjkwa kat jarẽ nẽ pê mã nã mã rỳquê ate amjĩ jakrepej nã hajỹrà mã mãã 
 Sobre o o que antigamente aconteceu no Pé-do-Céu conto, você tudo conhece 
  
5. Hà rỳquê mẽ iquêtjê nõ te amjĩ to mõr nẽ rỳquê cute hopĩr to ihcuhhê to mõr nẽ 
 Nossos antepassados partiram, muitas coisas viram  
  
 Hà rỳquê harẽn par xà wỳr amjĩ mã cahi xãmũũũũũũ 
 E contaram o que ouviram, firmes em suas pernas 
  
  
 Hà rỳquê cute amjĩ mã cahi xãmũ nẽ ijõmprỳ xêp nã amjĩ to hohhuc nẽ 
 Firmes em suas pernas, nos bichos Morcegos275 pararam  
  
 Hà rỳquê mẽ ijõmprỳ xêp mã amjĩ to hohhuc nẽ rỳquê kãm mõr nẽ cute to amjĩ jĩpan nẽ mẽ to 

cuhkwỳràààààà 
 Nos bichos Morcegos pararam e muitos mataram 
  
  
 Kry xàààààà 
 O Frio 
  
10. Hà kry xà ti cawpa ti rỳquê ajpẽn nã hũjakry xà to amjĩ cawpa to 
 Frio-Noite apavora, você é o próximo a ter medo 
  
 Hà rỳquê ate amjĩ ta acryc pej mã rỳquê mẽ aquêtjê nõ te acawpa nõ pê mã api amjĩ to 

homõtàràààààà 
 Você está furioso, [mas] teus antepassados sem medo enfrentavam 
  
  
 Hà rỳquê ato gõprõkwỳj nẽ ha kãm amjĩ to gomtàr reri mã amjĩ mã amã ihcuhhê tỳj nẽ 
 Com tua mulher, firme de pé você enfrentou 
  
 Hà rỳ cupê ijõmprỳ jara nẽ hamã hara coxê mã 
 Dois pássaros somos, com as asas abertas276 
  
  
 Hà rỳquê ate ahpar cati mã rỳquê ate amjĩ ta mõr nẽ 
 Para o poente você partiu 

                                                        
275 Breve alusão ao episódio em que, no trajeto de ida até o Pé-do-Céu, Hartãt ensina os viajantes a caçarem 
morcegos. No bloco seguinte, por sua vez, será feita uma alusão à parada para caçar queixadas. 
276 Dois pássaros somos. Retornarei a essa passagem mais adiante. 
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15. Hà rỳquê ate amjĩ ta pỳpỳm ta cuhkwỳr reri mã 
 E foi caindo 
  
 Rỳquê ita reri mã mẽ iquêtjê nõ japuhnã rỳquê ite jakàmpê mã 
 Aqui [no pátio], no lugar de nossos antepassados estou 
  
 Hà rỳquê harkwa to rỳquê amjĩ mã hajỹrỹỹỹỹỹỹ 
 Com os cantos deles [estou] 
  
   
 Mahôj  
 Mahôj 
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
20. Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
 Jêêêêêê 
  
 Haaaaaa  
 Haaaaaa 

 

Bloco VII (cantor 1)277 
  
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
  
 Hà xy pa hanẽ rỳquê kỳj cati rũmpê mã mãã rỳquê cumã amjĩ jakrepej te hajỹra mã mãã 
 Agora sou eu mesmo que sobre o Leste [conto], aquilo que conheço bem 
  
 Hà rỳquê ijõmprỳ xà nẽ rỳquê ajpẽn ahpar cati mã rỳquê kujahêc nẽ 
 O bicho para o poente partiu278 
  
5. Hà rỳquê ijõmprỳ xà nẽ kat nã cuhkwỳr reri mã cute cumã ihkrãm kàj mã ihkênpôc te pawỳr mã mãã 
 Do Pé-do-Céu o bicho veio e se desviou, em nossa direção partiu  
  
 Rỳquê caràr par xà wỳr amjĩ to cuhê tỳj mã kỳjkỳj pej nẽ cumã hopôr reri mã 
 Meus cantos ouviu, depressa têm que caminhar 
  
 Pawỳr mã mãã cute amjĩ to pỳpỳm curê caxàràààààà 
 Em nossa direção ele caiu... começo a cantar 

                                                        
277 Tejapôc começou esse bloco e os seguintes sem enunciar cantos introdutórios. 
278 Aqui, a identidade do “bicho” (ijõmprỳ) que vem do Pé-do-Céu permanece indefinida, mas a descrição de seu 
deslocamento dá a entender que se trata novamente de uma referência a Frio-Noite ou à forma corporal de Jacú e 
de Arara que ele assumiu nos blocos anteriores. 
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 Xy cajcàààààà 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy cajcà rỳquê ita reri mã rỳquê ijõmprỳ crôti jarẽ nẽ 
 Agora sou eu mesmo que aqui [no pátio] sobre o bicho Queixada conto 
  
10. Hà rỳquê amjĩ to mõr nẽ rỳquê mẽ iquêtjê nõ to cumã hêmpej reri mã hõprãr xà to 
 [Eles] partiram e nosso antepassado [Hartãt] lhes ensinou que aqueles eram valentes 
  
 Rỳquê cute mẽ pyxit nẽ pictor mã 
 [Então] eles deixaram passar279 
  
 Hà rỳquê cute amjĩ to mõr nẽ cumã hêmpej mã mẽ itàmxwỳjê xãm ita mã nãre 
 Partiram e ele [Hartãt] lhes ensinou: “Meus netos, estes aí não” 
  
 Nẽ ita mã nãre ajteare mã wackra hirã pê amã hêmpej nẽ 
 “Estes não, são diferentes, a vocês vou ensinar” 
  
 Amã hêmpej caha ate to hajỹr xà nã tamjĩ jipan nõ kãmã 
 “A vocês vou ensinar, [mas] não matem muitos” 
  
15. Rỳquê amjĩ to hakren mã rỳquê amjĩ to hãm nẽ 
 “[Muitos porcos] vão passar por onde estamos” 
  
 Hà rỳquê amjĩ impej pê mã rỳquê hitep reri mã cute cumã harẽn nẽẽẽẽẽẽ 
 “Bem devagar vão passar”, ele lhes disse 
  
  
 Rỳquê ita reri mã ajpẽn japuhnã hũjakry xà ti kênpôc te rỳquê cute ajpẽn to pỳpỳm mã 
 Aqui [no pátio] você é o próximo a sofrer com Frio-Noite, devagar ele caiu 
  
 Cute cumã krãm kaj mã cute amjĩ to howjijin to cuhkwỳr reri mã 
 Dele se desviou, foi descendo 
  
 Ijõ cô rati nã amjĩ to hohhucoooooo 
 E em meu grande rio se abrigou 
  
  
20. Mahôj  
 Mahôj 
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
 Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
 Jêêêêêê 
  

                                                        
279 Então deixaram passar, isto é, os caçadores não mataram os porcos. Na sequência, Hartãt diz então que vai 
lhes motrar quais os porcos que podem ser comidos, mas pede aos caçadores que não matem muitos. 
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25. Haaaaaa  
 Haaaaaa 

 

 
Figura 22: o buriti em chamas e o genro de Hartãt transformado em arara. Desenho: Daniel Rêj, 2013. 

Bloco VIII (cantor 2) 
  
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
  
 Hà kry xà ti cawpa ti rỳquê ate ihkat nã rỳquê ate amjĩ ta apijarõ nẽ 
 Frio-Noite apavora, em torno do Pé-do-Céu você rodou 
  
 Hà rỳquê hũjakry xà ti amjĩ jakrepej te hajỳr mã mãã rỳquê mẽ iquêtjê nõ te amjĩ to mõr nẽ 
 Frio-Noite tudo conhece, nossos antepassados partiram 
  
5. Hà rỳquê crowpôc nã rỳquê amjĩ to hohhuc  
 E no buriti em chamas pararam280 
  
 Hà rỳ cute harkwa mẽ mã “rỳquê iwawỳ te rỳquê ijõmprỳ jara pàn nã amjĩ ton nẽ 
 Ele [Hartãt] disse, “meu genro em pássaro Arara se transformou” 
  
 Hà rỳquê hikjê mã tẽm mã 
 “Para o outro lado atravessou” 
  
 Hakàmpê mã rỳquê hõhtõc nẽ hõhkrikrit to cuhkwỳr reri mã  
 “No lugar em que passou, o fogo crescia e crepitava” 
  

                                                        
280 A partir desse bloco, serão feitas referências a alguns dos desafios encontrados ao longo da viagem e aos 
pássaros em que o genro se transformou para conseguir superá-los.  
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 Rỳquê ihpec nẽ hapỹ nẽ cute amjĩa xàr 
 “[Mas] quando baixou, ele retornou” 
  
10. Hà rỳ hapỹ nẽ hikjê mã catoroooooo 
 “Para este lado lado voltou” 
  
  
 Hà pê mã nã mã cute iwawỳ hãm amjĩ to cator nẽ hũm mã 
 Antigamente, diante do pai dela281 meu genro de pé ficou 
  
 Xãm pêa pàjquêt wa ha hapactoan nẽ ijĩ ita to ikuc ita to acaxwỳj mã amjĩ to ajpẽ nẽ 
 E de pé [disse], “velho, meu corpo e meu rosto para tua filha ainda vou mostrar”  
  
 Hà cumã amjĩ ta ajpẽ quê hapactoan nẽ acaxwỳj hapactoan nẽ 
 “Para tua filha ainda vou mostrar” 
  
 Mẽ iwawỳ kwỳ to amjĩ par tuw pupun ta amjĩ xàr reri mã 
 “Alguns de nossos genros conhecem os rastros e por eles vão voltar” 282 
  
15. Rỳ ijõmprỳ te amjĩa krekêt nã mã ta ijõ cuhy mã amjĩ hõ nẽ 
 “Os pássaros nada sabem, a meu fogo283 se entregam” 
  
 Hà cumã amjĩ hõ nẽ cumã amjĩ to ankrê nê 
 “Se entregam e se calam” 284 
  
 Ite hajỹr nare nẽ rỳquê ijõmprỳ jara nẽ ijĩa nã amjĩ to ipipkjêr nẽ rỳquê ite hikjê mã iprarêêêêêê 
 “[Mas] eu não sou assim, em pássaro me transformei e para o outro lado atravessei” 
  
  
 Hà rỳquê ite hikjê mã iprar nẽ rỳquê te rỳquê hũjakry xà ti 
 “Para o outro lado atravessei”, Frio-Noite  
  
 Hà rỳquê amjĩ jakrepej te hajỹrà mã mãã ipar xà wỳr quê mã mãã amjĩ to pỳpỳm to cuhkwỳr reri mã 
 [Frio-Noite , você] que tudo conhece, me ouviu e em minha direção veio caindo 
  
20. Hà rỳquê amjĩ to pỳpỳm to cuhkwỳr reri mã ijarã nã mã amjĩ to hohhucôôôôôô 
  Veio caindo e lá para baixo de mim se abrigou 
  
  
 Kry xàààààà 
 O Frio 
  
 Hà kry xà ti cawpa ti cunĩti rỳquê ate ajpẽn japuhnã 
 Frio-Noite apavora, você é o próximo 
  
 Hà rỳquê ate ajpẽn japuhnã rỳquê acryc xà 
 Você é o próximo, você está muito furioso  
  
 Hà rỳquê ate amjĩ to ipỳpỳm to cuhkwỳr reri mã 
 Você veio caindo sobre mim 

                                                        
281 O pai dela é, evidentemente, Hartãt, que já não é, portanto, o “eu” narrativo. Ao contrário, a partir da linha 
seguinte, é o genro que irá ocupar essa posição.  
282 Por eles [pelos rastros] vão voltar: ou seja, caso o genro morra em alguns dos desafios, o restante do grupo 
saberá voltar para a aldeia seguindo os rastros que deixaram no trajeto de ida até o Pé-do-Céu. 
283 Meu fogo: mais uma vez, a relação de posse expressa aqui não deve ser compreendida em sentido estrito, como 
um fogo do qual o genro seria “dono”, mas como um recurso estilístico característicos da poética do Kàjre jarkwa. 
284 Se calam, isto é, morrem. 
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25. Hà rỳquê inã ate amjĩ ta pinĩn to acuhkwỳr reri mã ijarã nã mã ate amjĩ ta pỳpỳmỳỳỳỳỳỳ 
 Diante de mim veio tropeçando e lá para baixo caiu 
  
  
 Hà rỳquê ate ajpẽn ta pỳpỳm nẽ ajpẽn japuhnã rỳquê amjĩ mã cawpa nõ pê mã  
 Você caiu, você é o próximo e sem medo  
  
 Hà rỳquê ate amjĩ to jomõtàràààààà 
 Você enfrentou 
  
  
 Mahôj  
 Mahôj 
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
30. Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
 Jêêêêêê 
  
 Haaaaaa  
 Haaaaaa 
  
 * 

 

Ao longo desses seis blocos intermediários, vemos que segue ocorrendo não só uma 

série de embutimentos enunciativos que dão voz a Hartãt (bloco III, VII e VIII) e a seu genro 

(bloco VIII), como também uma constante sobreposição entre os eventos narrados e o evento 

narrativo performado no pátio. No bloco III, por exemplo, Hartãt toma a palavra para contar 

sobre a viagem realizada até o Pé-do-Céu por ele e por seu genro, referindo-se a este em 2ª 

pessoa do singular (linhas 20-25, 28): 

 
[Hartãt:] Para longe de teus irmãos e irmãs e de nossos genros você foi 

Com minhas firmes pernas você foi, e preocupadas 
Preocupadas tuas mulheres ficaram 

 
[Preocupadas] ficaram, [mas] com força 

 E com coragem, você voltou e se mostrou mesmo  
Muitas coisas você viu e para ensinar voltou 

(...) 
Sem dificuldades você voltou e se mostrou 
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Cabe notar, contudo, que em razão da configuração dual da execução do Kàjre 

jarkwa, o pronome “você” (ate) também pode ter como referência o outro cantor que participa 

da performance, que se torna então a personificação do genro mítico que voltou do Pé-do-Céu 

e agora está ali, diante de todos, mostrando e contando tudo o que ostensivamente viu e 

vivenciou por lá. No bloco IX (linhas 13-17) apresentado mais adiante, por sua vez, é o genro 

que, depois de ser referido em 3ª pessoa do singular, irá se dirigir a Hartãt por meio de um 

discurso direto: 

 
Ele [o genro] tudo conhece  

De pé [o genro disse], “velho, os pássaros nada sabem” 
“Os pássaros nada sabem e param” 

 “Se entregam e morrem” 
 “[Mas] eu não sou assim, meu corpo e meu rosto para tua filha ainda vou mostrar” 

 

Na sequência, contudo, o “eu” narrativo novamente entremeia frases do genro a 

frases com informações relativas ao enfrentamento do cantor com Frio-Noite, identificando a 

figura do locutor à figura do enunciador que lhe dá voz e suprimindo a distância entre eles: 

 
 “Ainda vou mostrar”, não tenho medo 

Não tenho medo, para o outro lado atravessei e de pé conto 
 Vou ensinando, sem medo de Frio-Noite 

Sem medo o enfrentei 
 

Essa passagem sugere assim que a pessoa que atravessou “para o outro lado” (hikjê 

mã) e de lá retornou sã e salva para junto do grupo – depois de superar os desafios propostos 

por Hartãt – e para a aldeia – depois de viajar até o Pé-do-Céu – é a mesma pessoa que se 

encontra no pátio, mostrando sua cara, ensinando os cantos dos antepassados e, com o auxílio 

deles, enfrentando Frio-Noite que se abate sobre a aldeia (situação que voltará a se repetir mais 

adiante; bloco IX, linhas 9-14). Esse “curto circuito” entre os enunciados dos personagens 

míticos e aqueles que se referem à situação dos cantores é ainda radicalizado em uma passagem 

crucial do bloco VI (linhas 10-13). Como vimos, após nova referência em 2ª pessoa do singular 

à figura do cantor, este diz, empregando o pronome de 1ª pessoa dual (cu; “nós dois”, “eu e 

você”), que ele e seu interlocutor humano “são” pássaros (cupê ijõmprỳ jara285):  

                                                        
285 Cu-pê      i-j-õmpry  j-ara 
      1DU-LOC 1-R-bicho  R-asa 
     “Dois pássaros somos”. 
Como já foi discutido no capítulo III, encontramos novamente aqui um predicado identificacional e o problema da 
“cópula ontológica” colocado por sua tradução em português. Uma tradução alternativa dessa passagem poderia 
ser: “em nós dois pássaros [estão; existem]”. Cabe notar também que traduzo por “pássaro” a expressão ijõmprỳ 
jara, cuja tradução mais literal seria algo como “bicho alado” ou “caça alada”. 
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Frio-Noite apavora, você é o próximo a ter medo 

Você está furioso, [mas] teus antepassados sem medo enfrentavam 
 

Com tua mulher, firme de pé você enfrentou  
Dois pássaros somos, com as asas abertas 

 

Enunciados semelhantes também serão encontrados mais à frente, como na seguinte 

passagem do bloco XI (linhas 20-24):  

 
Sem medo de Frio-Noite, mostrei 

Sou o próximo e com alguns cantos de nossos antepassados enfrentei 
 

Frio 
Frio-Noite apavora, [mas] pássaro sou e diante de você de pé estou 

Frio-Noite, em minha direção você partiu e desceu 
 

Desse modo, a capacidade de transformação do genro, que os próximos blocos 

tratarão de descrever um pouco mais longamente, é atualizada pelos cantores humanos que 

estão no pátio, que se transformam também eles em pássaros – com as asas abertas, postura 

que denota uma posição agressiva e de enfrentamento (como quando um pássaro encara e ataca 

um outro animal), bem como a rivalidade que caracteriza a relação estabelecida entre os 

cantores humanos que realizam a performance (marcada pela relação de afinidade entre sogro 

e genro). Como se sabe, os pássaros são animais de grande saliência cosmológica no 

pensamento e no sistema ritual dos povos Jê, que estabelecem uma íntima conexão simbólica 

entre eles e a humanidade. Esse assunto foi particularmente desenvolvido pela etnografia 

dedicada aos povos kayapó, que mostrou a grande incidência do idioma “avicular” nos 

processos de fabricação da pessoa e nas práticas rituais (Cohn, 2005; Giannini, 1991; Gordon, 

2006; Lea, 2012; Turner, 1995; entre outros), quando homens e mulheres frequentemente se 

engajam em um “devir-pássaro” como forma de se reconectarem aos tempos míticos. A respeito 

dos Xavante, Graham também notou que ao final da cerimônia da-nho’re os jovens iniciandos 

(wapte) se apresentam no pátio “com os olhos tingidos de vermelho, pescoços pretos com 

carvão e esvoaçantes vestimentas de fibra de buriti”, transformando-se em pássaros jaburu e 

“assumindo a forma em que os criadores apresentam-se aos vivos” (Graham, 2018 [1995]: 291). 

Um estudo mais detalhado da importância desse idioma para os povos timbira ainda está por 

ser feito, mas vale a pena pontuar rapidamente aqui que em todos os momentos que marcam o 

processo de desenvolvimento e de maturação corporal da pessoa krahô os indivíduos em 

evidência ritual são empenados com penas dos pássaros que são classificados como 

pertencentes a sua metade cerimonial (Wacmêjê ou Catàmjê): ao final do resguardo realizado 
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após o nascimento do primeiro filho, por exemplo, tanto a criança quanto seus pais são assim 

enfeitados, bem como nos rituais que marcam o início e o fim do “mandato” das crianças 

escolhidas para serem Wỳhtỳ e em todas as etapas do grande ciclo ritual de iniciação guerreira 

(Ikrere, Pempcahàc e Ketwajê). Da mesma forma, quando pessoas de grande prestígio político 

e ritual morrem, elas também são emplumadas com penas dos pássaros associados a sua metade 

cerimonial, assim como as toras que, na etapa final do ciclo ritual funerário (Pàrcahàc), 

substituem seus corpos perante seus parentes vivos e sobre os quais eles choram. Além disso, 

algumas espécies de pássaros286 também atuam como “mensageiros dos mortos”, avisando os 

vivos que alguma morte irá ocorrer em breve ou alertando-os que alguém acaba de falecer em 

alguma outra aldeia e que eles devem se proteger de seu mẽcarõ, que já está por ali, rondando 

seus parentes para se despedir deles ou para tentar levá-los consigo. 

Voltando ao “devir-pássaro” dos cantores do Kàjre jarkwa, vemos então que nesse 

gênero de arte verbal krahô os enunciados dos antepassados míticos não constituem apenas 

enunciados citados, que foram armazenados pela memória dos cantores humanos e são por eles 

integrados à estrutura verbal do canto. Mais do que isso, eles constituem expressão de um 

complexo jogo posicional entre locutores que são gradativamente presentificados pela 

performance ritual da narrativa da Machadinha, de modo que seus enunciadores atuais se 

tornam os protagonistas do evento mítico (Hartãt e seu genro que se transforma sucessivamente 

em vários pássaros) e o espaço-tempo em que este ocorreu é revivido diante do público, em um 

pátio transformado em Pé-do-Céu. Isso posto, passemos então aos quatro blocos finais do Kàjre 

jarkwa, com os quais encerro este capítulo. 

 

  

                                                        
286 Pavãozinho-do-pará (Eurypyga helias), socozinho (Butorides Striata), entre outros. 
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Figura 23: o desafio das flechas. Desenho: Daniel Rêj, 2013. 

Bloco IX (cantor 1) 
  
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
  
 Hà xy pa hanẽ cumã tamã ate amjĩ jakrepej ta hajỹrà mã mãã 
 Agora sou eu mesmo que para eles [conto], você287 que tudo conhee 
  
 Ate amjĩ jakrepej ta hajỹrà mã mãã rỳquê ate to amjĩ ta ipixô nẽ 
 Você que tudo conhece, você se transformou  
  
5. Rỳquê ijõ kruwaxwa to amjĩ to hohhuc nẽ 
 E em minha flecha afiada parou 
  
 Hà rỳquê cute amjĩ to mõr nẽ cute ijõmprỳ jara jũnre nã amjĩ to nẽ rỳquê hikjê mã catoroooooo 
 Ele foi, em pássaro Beija-flor se transformou e para o outro lado atravessou 
  
  
 Hà rỳquê hikjê mã cator nẽ hapỹm mã mãã 
 Para o outro lado atravessou e retornou 
  
 Hà ijõmprỳ jara nã amjĩ to ipixêr nẽ ajrũmpê ihpỳm nẽ rỳquê cute hikjê mã amjĩ to catoroooooo 
 Em pássaro se transformou, [das flechas] se desviou e para o outro lado atravessou  
  
  
 Hakrepeeeeeej 
 Ele que tudo conhece  

                                                        
287 Você, aqui, designa o genro, cujos conhecimentos o permitem se transformar em diversos pássaros. Na 
sequência, ele será referido em 3a pessoa (cute; linha 6) e, pouco depois, irá assumir o “eu” narrativo, falando em 
1a pessoa (linhas 10-17). 
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10. Xãm pêa pàjquêt rỳquê ijõmprỳ jara te amjĩa krekêt nã 
  De pé [disse], “velho, os pássaros nada sabem” 
  
 Hà ijõmprỳ jara te amjĩa krekêt nẽ ta amjĩ to atwỳ 
 “Os pássaros nada sabem e param” 
  
 Nẽ ta cumã amjĩ hõ to hamrẽ 
 “Se entregam e morrem” 
  
 Ite hajỹr nãre wa ha hapactoan nẽ ikuc ita to ijĩ ta to acaxwỳj mã amjĩ to ajpẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 “[Mas] eu não sou assim, meu corpo e meu rosto para tua filha ainda vou mostrar” 
  
  
 Amjĩ mã amjĩ to ajpẽ nẽ rỳquê ite amjĩ mã ihcawpa nõ pê mã 
 “Ainda vou mostrar, eu não tenho medo” 
  
15. Amjĩ mã ihcawpa nõ pê mã rỳquê hikjê mã icator nẽ rỳquê tahnã mã amjĩ jarẽ to icuhhê reri mã 
 “Não tenho medo, para o outro lado atravessei e de pé conto” 
  
 Hà rỳquê itỳj ihêmpej to icuckwỳr reri mã rỳquê ta amjĩ mã tamã nẽ rỳ amjĩ mã hũjakry xà cawpa nõ 

pê mã 
 “Vou ensinando, sem medo de Frio-Noite”  
  
 Amjĩ mã cawpa nõ pê mã ite amjĩ to ijomõtàràààààà  
 “Sem medo o enfrentei” 
  
  
 Rỳquê ateeeeee 
 Você 
  
 Hà rỳquê ate rỳquê amjĩ jakrepej nã hajỹrà mã mãã rỳquê ate iwỳr mã mãã 
 Você que tudo conhece, em minha direção partiu 
  
20. Hà iwỳr mã mãã rỳquê ijarã nã mã ate amjĩ ta gohhuc to apa reri mã 
 Em minha direção partiu, lá para baixo de mim se abrigou 
  
 Hà rỳquê ahpar cati amjĩ to apỳpỳmỳỳỳỳỳỳ 
 E lá no poente caiu 
  
  
 Mahôj  
 Mahôj 
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
 Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
25. Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
 Jêêêêêê 
  
 Haaaaaa  
  Haaaaaa 
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Figura 24: o desafio do arco. Desenho: Daniel Rêj, 2013. 

Bloco X (cantor 2) 
  
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xỳ cajcà cumã kôjkwa kat jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo que sobre o Pé-do-Céu para eles conto 
   
  
 Hà cumã kôjkwa kat jarẽ nẽ pê mã nã mã cumã tamã amjĩ jakrepej nã hajỹr mã mãã 
 Sobre o que antigamente aconteceu no Pé-do-Céu conto, aquilo que conheço bem  
  
5. Hà rỳquê mẽ iquêtjê nõ te harẽn par xà kôt amjĩ to mõr nẽ 
 Nossos antepassados contaram aquilo que ouviram quando para lá partiram  
  
 Hà rỳquê ijow jixêr xêr xà nã rỳquê cute amjĩ to mõr nẽ rỳquê ijõ cô cati caprêprêc to cuhkwỳr reri mã 

mãã  
 Pela linha esticada ele288 passou e em minha grande lagoa a linha ficou batendo 
  
 Hà rỳquê ijõmprỳ jara tepkritti nã amjĩ ton nẽ hijkê mã tẽm nẽ 
 Em pássaro Martim-Pescador ele se transformou e para o outro lado atravessou 
  
 Hà rỳ cute hapỹm nẽ amjĩ xàr rỳquê cute huprequêt mã rỳ cute amjĩ to ihhêmpej to mõr reri mã 
 Voltou e a seu sogro ensinou 
  
 Hapactoan nẽ ijĩ ita to acaxwỳj mã amjĩ to ajpẽ nẽ 
 “Meu corpo para tua filha ainda vou mostrar” 
  
10. Hà rỳquê ijõmprỳ jara te amjĩa krekêt cati nã mã ta cumã amjĩ hõ nẽ 

                                                        
288Ele designa o genro que, na sequência, falará em 1a pessoa (linhas 9-11) e, ao final do bloco, será referido em 
2a pessoa do singular (linhas 12-15). 
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 “Os pássaros nada sabem e se entregam” 
  
 Ta cumã amjĩ ta ankrê mã ta ajrũmpê caprêprêcquêêêêêê 
 “Eles param e neles a linha bate” 
  
  
 Rỳquê ateeeeeee 
 Você 
  
 Hà rỳquê ate garẽn par xà wỳr amjĩ to icuhhê to imõr  
 Firme de pé, você contou o que ouviu  
  
 Hà rỳquê ate amjĩa jakrepej nã hajỹr cakrô mã hapactoan nẽ hamã hikjê mã acator 
 Você tudo conhece, é teimoso e para o outro lado atravessou 
  
  
15. Mahôj  
 Mahôj 
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
 Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
  Jêêêêêê 
  
20. Haaaaaa  
 Haaaaaa 

 

 
Figura 25: o desafio do jacaré. Desenho: Daniel Rêj, 2013. 



215 
 

 

Bloco XI (cantor 1) 
  
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy pa hanẽ cumã tamã cumã ijõmprỳ mĩ jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo que sobre o bicho Jacaré para eles conto 
  
  
 Hà cumã ijõmprỳ mĩ jarẽ nẽ te pê mã nã mã amjĩ to nõ nẽ 
 Sobre o bicho Jacaré conto, antigamente ele estava deitado 
  
5. Amjĩ to nõ nẽ rỳquê mẽ iquêtjê nõ te tahnã amjĩ to hohhuc nẽ cute to cumã hêmpej nẽ 
 Estava deitado, nossos antepassados pararam e o genro ensinou 
  
 Hà rỳquê ijõmprỳ jara xerêrê nã cute tahnã amjĩ jakrepej hajỹra mã mãã cute amjĩ to ipixô nẽ ti nẽ 

harkwa jikjê mã cator nẽ 
 Ele tudo conhece, em pássaro Bem-Te-Vi se transformou e por sua boca atravessou  
  
 Hapỹ mã mãã cute amjĩa xàr nẽ harkwa jîkjê mã cator nẽ cute huprequêt mã xâm pêa pàjquêt 
 Ele foi e voltou, por sua boca atravessou, e a seu sogro289 de pé [disse], “velho” 
  
 Pàjquêt pa jõmprỳ jara ta amjĩa krekêt cati nã mã ta cumã amjĩ hõ nẽẽẽẽẽẽ 
 “Velho, nossos pássaros nada sabem e se entregam” 
  
  
 Hà ijõmprỳ jara te amjĩa krekêt cati quêta cumã amjĩ hõ ihkên te mã imã amjĩ jakrepej te hajỹrà mã 

mãã  
 “Os pássaros nada sabem e se entregam de qualquer jeito, [já] eu tudo conheço” 
  
10. Hà rỳquê ijõmprỳ jara nẽ amjĩ to ipipẽ nẽ 
 “Em pássaro me transformo” 
  
 Hà rỳquê hapỹ mã mãã ijĩ ita to acaxwyj mã amjĩ ta ajpẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 “Fui e voltei e meu corpo para tua filha ainda vou mostrar” 
  
  
 Kry xàààààà 
 O Frio 
  
 Hà kry xà ti cawpa ti rỳquê ajpẽn japuhnã rỳquê ate amjĩ jakrepej ti ta hajỹra mã mãã 
 Frio-Noite apavora, você é o próximo, você que tudo conhece  
  
 Hà kỳj cati rũmpê mã mãã ate wỳr mã mãã ate ihkat pin iwỳr mã mãã icaràr par xà wỳr 
 Em direção a Leste, em direção ao Pé-do-Céu você foi, meus cantos ouviu e em minha direção 

partiu 
  
15. Rỳquê ate amjĩ mã gopôr to acuhkwỳr curê caxàràààààà 
 Depressa você tem que caminhar... começo a cantar  
  
  
 Kry xàààààà 
 O Frio 

                                                        
289 Seu sogro designa, evidentemente, Hartãt. 
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 Hà kry xà ti cawpa ti rỳquê ajpẽn japuhnã 
 Frio-Noite apavora, eu sou o próximo 
  
 Hà rỳquê ita reri mã rỳquê ita jakàmpê icaràr to rỳquê ipẽr to 
 Aqui, no lugar de nossos antepassados, meus cantos mostrei 
  
 Hà rỳquê ite cumã amjĩ to icatoroooooo 
 Os cantos que para eles lembrei 
  
  
20. Hà rỳquê hũjakry xà ti rỳquê amjĩ cawpa to rỳquê ipẽr to hajỹrà mã mãã 
 Sem medo de Frio-Noite mostrei 
  
 Hà rỳquê ajpẽn japuhnã rỳquê mẽ iquêtjê nõ caràr ti jê nõ to rỳquê amjĩ mã jomõtàràààààà 
 Sou o próximo e com alguns cantos de nossos antepassados enfrentei 
  
  
 Kry xàààààà 
 O Frio 
  
 Hà kry xà ti cawpa ti rỳquê ipê ijõmprỳ jara nẽ anã amjĩ to ixãmũ 
 Frio-Noite apavora, [mas] pássaro sou e diante de você de pé estou 
  
  Hà rỳquê hũjakry xà ti iwỳr mã mãã nẽ iwỳr mã amõ to arôrôcôôôôôô 
 Frio-Noite, em minha direção você partiu e desceu 
  
  
25. Mahôj  
 Mahôj 
  
 Mahôj 
 Mahôj 
  
 Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
  Jêêêêêê 
  
30. Haaaaaa  
 Haaaaaa 
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Figura 26: os viajantes desobedientes transformados em mulher. Desenho: Daniel Rêj, 2013. 

Bloco XII (cantor 2) 
  
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy pa hanẽ rỳquê cumã ijõpàn xà rỳquê ijõ kwỳckĩn xà to cute amjĩ to hohhuc nẽ 
 Agora sou eu mesmo que sobre minha comida290 para eles [conto], em meu jirau [eles291] pararam  
  
 Hà xãm pêa mẽ itàmxwỳjê ita mã amã aprĩn ihkôt hakop pa nẽ hirã pê amã hêmpej nẽ 
  De pé [Hartãt disse], “nossos netos, prestem atenção àquilo que para vocês ensino” 
  
5. Rỳ mã mãã tahnã mẽ itàmxwỳjê nẽ ijõ curê xà te mã ite ato jũmã xà ite amã hêmpej nare 
 “Nossos netos, eu não sou contrário a vocês, mas vocês não respeitaram aquilo que a vocês 

ensinei” 
  
 Ate ijarkwa jahpan kãm wa tahna ato ijohhuc nẽ 
 “Às minhas palavras vocês se opuseram, então eu me calo” 
  
 Mã rỳquê cute amẽ to amjĩ rẽn reri mã tahnã incwỳrjapê rỳ tahnã hãm pej to tẽ mã cute amjĩ to pipkjêr  
 Como eles pegaram292, quando ficaram de pé viraram 
  
 Hà rỳquê cute ton mã cupê ijõ prõkwỳj pyràc nẽ rỳquê cute amjĩ to ipimiràcààààààà 
 Se transformaram, com minha mulher se pareceram 
  
  

                                                        
290 Alusão ao episódio envolvendo o inhame do mẽcarõ, última parte da narrativa mítica de Hartãt e que constitui 
o tema desse bloco final. Novamente, não se deve tomar as relações de “posse” encontradas nesse trecho em 
sentido estrito (isto é, “minha comida” e “meu jirau” não designam a comida e o jirau do “eu” narrativo em 
detrimento de outrem), mas como uma figura de linguagem característica da poética do Kàjre jarkwa. 
291 Eles, os viajantes. 
292 Como eles pegaram, isto é, como os dois viajantes desobedientes comeram o inhame do mẽcarõ, 
transformaram-se em mulher. 
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 Cute amjĩ to ipimràc mã hapỹ nẽ mã rỳ cute to ipijapar catê te ry ajpên tẽ nẽ cumã harkwa mã hikran 
 Se pareceram, [quando] aquele que os guiava293 voltou e disse que podiam294 
  
10. Ra ajtea amjĩ to ipikjêr nẽ ajtea ra hompun xà hapỹ mã mãã apu amjĩ to hapojôôôôôô 
 Em algo diferente se transformaram e [todos na aldeia] viram quando eles chegaram  
  
  
 Hapỹ nẽ amjĩ to cator mã ahpar cati mã rỳquê ijõ cô wỳr 
 [Para a aldeia eles] voltaram, e para o poente, em direção ao meu grande rio 
  
 Hà rỳquê hũjakry xà te wỳr mã mãã hakren re mã 
 Frio-Noite passou 
  
 Ha rỳ cute amjĩ to pỳpỳm to cuhkwỳr curê caxàràààààà 
 E foi caindo... começo a cantar  
  
  
 Mahôj  
 Mahôj 
  
15. Mahôj 
 Mahôj 
  
 Ma jêêêêêê 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
  Jêêêêêê 
  
 Haaaaaa  
 Haaaaaa 

 

 
Figura 27: o retorno dos viajantes à aldeia, em posse da Machadinha. Desenho: Daniel Rêj, 2013. 

                                                        
293 Aquele que os guiava (ipijapar catê): Hartãt. 
294 Disse que podiam, ou seja, Hartãt disse que agora sim eles podiam comer o inhame, o bom inhame. 
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Capítulo V 

Cohtoj jarkwa: os cantos do Maracá 

 

A performance do maracá 

Como já observei anteriormente, os cantos de maracá (cohtoj jarkwa, também 

denominados cà nã increr, “cantos do pátio”) constituem um gênero cosmologicamente central 

no interior do sistema verbo-musical krahô. Eles são enunciados cotidianamente no pátio da 

aldeia por meio da interação entre o cantor (increr catê) e as cantoras (hõkrepoj), que se 

posicionam em linha a sua frente (pjê ryy) e, enquanto cantam, dobram ligeiramente os joelhos 

e balançam continuamente os braços para frente e para trás, movimento denominado “bater as 

asas” (hara tape). Neste capítulo final, gostaria então de aprofundar a descrição de alguns 

aspectos da performance por meio da qual essa modalidade de arte verbal krahô é executada 

para, em seguida, apresentar a tradução de um amplo corpus de cantos de maracá que pude 

registrar, transcrever e traduzir ao longo de minha pesquisa de campo. 

Os cantos de maracá se dividem, inicialmente, em três sub-gêneros principais, 

classificados de acordo com o momento em que são executados. Os “cantos do fim de tarde” 

(pytkam jarkwa), como o próprio nome indica, ocorrem durante o pôr do sol e se encerram 

pouco antes da Noite definitivamente descer sobre a aldeia. Eles são realizados, assim, durante 

um breve intervalo de tempo e, por essa razão, seu repertório é consideravelmente pequeno – o 

que não quer dizer que seja fechado. Segundo Xàj, “daqui do Krahô mesmo, são só 5 cantigas, 

mas se você quiser puxar de outro povo, do Gavião ou do Krĩcati, pode cantar”. Concluída 

essa primeira parte da cantoria, as pessoas reunidas no pátio se dispersam, vão banhar no rio e 

se recolhem em suas casas para cuidarem de seus afazeres domésticos e para se alimentarem 

com seus parentes. No início da noite, ocorre então a reunião dos homens no pátio, quando 

conversam sobre os mais diversos assuntos relacionados à vida da aldeia, planejam as 

atividades do dia seguinte e, ao final, retornam a suas casas para transmitirem a suas esposas, 

sogras, cunhadas e filhas as novidades e as decisões que foram tomadas.  

Um pouco mais tarde, iniciam-se então os “cantos da noite” (awcapàt jarkwa): o 

cantor sai de sua casa e, caminhando solitariamente em direção ao pátio, canta um repertório 

específico de cantos (já apresentados no prólogo desta tese). Sua voz, o toque de seu maracá e, 

sobretudo, seu prestígio e reputação como cantor, logo irão atrair (ou não...) as mulheres, que 

em maior ou menor número irão deixar (ou não...) suas redes para irem ao pátio cantar com ele. 

Em seguida, todos se dispersam novamente, retornando a suas casas para descansarem e  
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Figura 28: Xàj, Comcà, Coxêr e outras cantoras no pátio da aldeia Pé de Coco, cantando no final da tarde. Foto: Ana Gabriela 

Morim de Lima, 2014. 

dormirem um pouco. No entanto, por volta das duas ou três da manhã, essa mesma 

movimentação se repete, e o cantor mais uma vez retornará ao pátio, emitindo novamente os 

sinais de sua presença para animar as mulheres e incentivar elas e as demais pessoas da aldeia 

a virem cantar com ele os “cantos da madrugada” (côjkwa prek jarkwa; literalmente, “cantos 

do céu vermelho”), apesar do sono, da preguiça e do Frio que se abate sobre todos nesse 

momento. 

Quando ocorrem fora de contextos rituais específicos, as cantorias da noite e da 

madrugada costumam durar cerca de uma hora cada, mas quando são executadas durante a 

realização de algum grande ritual (amjĩkĩn cati), que envolve a presença de muitos convidados 

de outras aldeias e comida em abundância, elas se tornam consideravelmente mais longas, 

entrelaçando-se e tecendo um contínuo sonoro que se estenderá por praticamente toda a noite 

e, muitas vezes, até depois do amanhecer: embriagados e eufóricos pela extrema alegria (kĩn 

xà) provocada pelo cantar, o cantor, as cantoras e todos aqueles que resistiram às já mais de 

oito horas consecutivas de canto seguirão então cantando pelo caminho circular (krĩcape) da 

aldeia, a fim de despertarem aqueles que, preguiçosos e sonolentos, ainda dormem. Nessas 

ocasiões, os diversos cantores de maracá presentes na aldeia anfitriã costumam se revezar no 

maracá, mas frequentemente acontece de caber a um deles em especial a tarefa de conduzir a 

cantoria e de animar a aldeia, empunhando o maracá por mais tempo que os demais. Pelas 

razões que já expûs no capítulo II, esse cantor principal geralmente será de fora, de outra aldeia 

krahô ou timbira, tendo sido previamente escolhido e convidado pelos mestres rituais e pelas 

lideranças da aldeia anfitriã para ocupar essa posição e desempenhar esse papel. Pouco antes 

de começar a cantoria noturna, um pequeno grupo de homens passa então a cantar pelo caminho 
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circular da aldeia um outro repertório específico de cantos – com o acompanhamento do som 

de trombetas (pëdwy), apitos (hõhire) e ocarinas (cuhkonre). Ao chegarem à casa onde o cantor 

está hospedado, eles lhe perguntam com certa solenidade se ele poderá cantar para a aldeia 

naquela noite: cà pe koa mẽ amjĩkĩn? (“vamos animar o pátio?”), ca mẽ imã cre? (“você canta 

para nós?”). Feliz e envaidecido pelo convite, o cantor começa então a se adornar e a ser pintado 

pelas mulheres com os padrões gráficos de sua metade cerimonial (Catàmjê ou Wacmêjê), 

enquanto o grupo seguirá sua caminhada pelo círculo da aldeia, agora para motivar as cantoras 

hõkrepoj a comparecerem ao pátio tão logo o cantor saia de casa e começe a cantar. 

Além dessa divisão relativa ao momento em que ocorrem, as performances dos 

cantos de maracá da noite e da madrugada se organizam ainda em torno de outras duas 

dualidades centrais. A primeira delas, já discutida anteriormente, diz respeito a sua divisão entre 

o momento de enunciação dos “cantos comuns” (increr cahàc) – cantos originários de outros 

coletivos timbira – e aquele em que são enunciados os “belos cantos” (increr pej) – os cantos 

“genuinamente” krahô, aprendidos por Kohkot Jõ Tom com o jacaré mítico e que, desde então, 

se tornaram os cantos dos antepassados. Idealmente, toda performance deveria ser dividida 

entre esses dois momentos, mantendo esses diferentes repertórios nitidamente separados um do 

outro. Porém, como nos dizia Xàj em seu depoimento no capítulo I, “os cantos que vêm do 

Maranhão já empurraram nossos cantos daqui”, de modo que eles já se encontram 

consideravelmente misturados ao repertório do coletivo de referência do cantor – para 

satisfação de alguns e para desgosto de outros. 

Essa primeira divisão principal é internamente dividida ainda por uma outra 

dualidade fundamental, dessa vez relativa ao modo de enunciação dos cantos e à dança e aos 

movimentos corporais que o cantor e as cantoras realizam durante a performance. Assim, em 

um primeiro momento os increr cahàc são enunciados em modo caprĩ, palavra que comporta 

traduções tais como “devagar”, “fraco”, ou ainda “triste” e “nostálgico”. Com efeito, nessa 

parte da performance o ritmo do toque do maracá e da melodia dos cantos é mais lento do que 

aquele que caracteriza a etapa seguinte, e o cantor caminha calmamente de uma ponta a outra 

da linha formada pelas cantoras. Após algum tempo, contudo, ele para de cantar (to hohhuc; to 

caaca) e, afastando-se delas, caminha de costas até o centro do pátio, onde irá permanecer 

parado e em silêncio durante alguns segundos, apenas rodando seu maracá e fazendo ecoar o 

som das sementes que se movem em seu interior. Durante essa breve pausa, o cantor e as 

cantoras aproveitam então para descansarem um pouco, fumarem um cigarro e conversarem 

com as pessoas que estão em volta, assistindo e ouvindo a performance.  
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Figura 29: o cantor José Luís Rôhkrã cantando no final da tarde, na aldeia Nova. Foto: Leonardo Prado, 2008. 

Alguns minutos depois, o cantor se dirige novamente para perto das cantoras e volta 

a cantar para elas, mas agora em modo huphê (“rápido”, “forte”, ou ainda “bravo” e “valente”). 

Nesse segundo momento, ele e as cantoras passam então a enunciar os cantos em ritmo mais 

acelerado e com mais força e volume de voz, enquanto os demais homens que se encontram no 

pátio agora se levantam e se posicionam atrás do cantor, passando a pisar o chão de modo 

ritmado e a acompanhar seu deslocamento diante das cantoras. Eles não cantam, contudo; ao 

contrário, a função-canto permanece sempre restrita ao cantor e às cantoras. Além disso, nesse 

momento da performance o cantor substitui seu caminhar calmo e tranquilo por uma forma de 

movimentação que se efetua por pequenos saltos para os lados e, cada vez que chega ao final 

do coro das mulheres, ele corre em direção ao centro do pátio, traçando uma espécie de arco 

até reencontrar a outra ponta da linha por elas formada. Essa divisão também organiza a 

peformance dos increr pej mas, quando esses ocorrem de madrugada, apresentam uma 

diferença em relação à performance dos increr cahàc: ao cantar os “belos cantos” em modo 

huhpê, o cantor não será acompanhado pelos demais homens. Assim, no momento em que a 

cantoria de maracá atinge seu ápice de animação e alegria, o cantor permanece sozinho diante 

das mulheres, manifestando noite adentro a singularidade de sua voz e de seus conhecimentos. 
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Sobre linhas e nós: a composição dos repertórios individuais e a interação entre o cantor e 

as cantoras 

Ao contrário do que ocorre com alguns repertórios de cantos ligados a rituais 

específicos, a execução dos cantos de maracá não se efetua segundo um rígido critério de 

ordenamento interno, não havendo uma ordem pré-estabelecida segundo a qual eles devam ser 

cantados. Essa característica é determinante para que, como já discuti anteriormente, os cantos 

de maracá possam se espalhar livremente pelas aldeias krahô e timbira e serem continuamente 

roubados, apre(e)ndidos e misturados pelos cantores, que têm assim uma considerável margem 

de escolha para formarem seus próprios repertórios de acordo com seu gosto e trajetórias 

pessoais295. Como me explicava Hapykrit, “cada cantor vai ouvindo e puxando as cantigas que 

mais gosta e depois ele vai costurando uma na outra”, desenrolando para a “linha de mulheres” 

(pjê ryy) uma “linha de cantos” (increr ajpên ryy) que permanece sempre aberta à incorporação 

de novos cantos e que, em certa medida, se configura como uma espécie de narrativa pessoal, 

por meio da qual ele apresenta o que Hiku definiu como “sua pesquisa sobre o mundo”.  

No entanto, se a linha de cantos não se organiza segundo um sequenciamento fixo 

e pré-determinado, há um importante dispositivo mnemônico e retórico que, ao menos 

idealmente, deve organizar parte de seu encadeamento, além de ser uma importante 

característica formal de cada um deles. Como Xàj me explicou certa vez: “toda cantiga é dois, 

então nunca falta cantiga na cabeça do cantador. Enquanto ele canta uma, outra já aparece 

na sua cabeça”. Como já comentei anteriormente, essa dualidade dos cantos diz respeito, 

primeiramente, ao fato de que cada canto é composto basicamente por duas (às vezes três) 

linhas distintas que, intensamente repetidas, interagem entre si para produzir imagens de uma 

profusão de seres. Entretanto, tal dualidade também se refere ao fato de que, segundo os 

cantores krahô, cada canto de maracá tem um canto “companheiro” (ikwỳhnõ), do qual ele 

difere apenas pelo emprego de uma palavra diferente e com o qual ele estabelece, portanto, uma 

relação de paralelismo semântico. Unidos por essa relação de companheirismo, cada par de 

cantos descreve então ou características semelhantes de dois seres distintos (comparando-os)  

 

 

                                                        
295 Tomemos, por contraste, o caso dos cantos noturnos da festa da mandioca trumai que foram analisados por De 
Vienne (2011). Segundo ele, pelo fato desses cantos serem rigorosamente ordenados em conjuntos fechados, o 
conhecimento daqueles que ainda se lembram apenas de uma parte de seu repertório acaba por ser socialmente 
desvalorizado, comprometendo seu processo de transmissão no presente: “si beaucoup de vieux savent quelques 
strophes – em general les mêmes –, nul n’a le statut public d’héritier de la tradition. Tous savent que nul n'est 
autorisé à affirmer que son savoir constitue une totalité ordonnée. Les chants perdent dès lors toute valeur, leur 
énonciation tout sens, et une génération suffit à leur disparition complete” (De Vienne 2011: 306). 
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Figura 30: o falecido cantor Domingos Nhambú canta no final da tarde diante de uma linha de cantoras da aldeia Cachoeira. 

Foto: Julio Melatti, 1971. 

ou ainda características diferentes de um mesmo ser (que então apresenta diferentes aspectos e 

facetas de sua forma de existência) 296.  

Desse modo, ao “costurar” (to cahỳ) sua linha de cantos, o cantor deve dar uma 

série de “nós” (hirõn xà) internos a cada canto e entre eles, a fim de apresentá-los sempre 

segundo essa forma dual e aos pares. Isso nem sempre ocorre, contudo, e creio inclusive que a 

crítica que, em seus depoimentos, as cantoras Coxêr e Comcà faziam à desorganização dos 

conhecimentos dos cantores atuais se refere não só à mistura que eles produzem entre os cantos 

krahô e os cantos de outros coletivos timbira, mas também à sua eventual inabilidade em manter 

essa dualidade constitutiva dos cantos, enunciando-os muitas vezes de modo incompleto e/ou 

desconectados de seus cantos companheiros. Como dizia Coxêr: “agora, quando alguém puxa 

[um canto], logo deixa e vai puxar outro por cima. Começa dois ou três cantos [e sem concluir] 

já pega logo outro. Então eu fico de pé pensando. Antigamente, meu pai ‘velho’ [classificatório] 

não fazia assim não. Ele fazia muito bem, alinhava [to ajpẽn ry to impej] sempre muito bem [os 

cantos] e eu ficava escutando”. 

Cabe notar ainda que esses elementos também são importantes para avançarmos 

um pouco mais na compreensão do modo como o cantor e as cantoras interagem durante a 

execução dos cantos de maracá. Como já indiquei, em princípio cabe ao cantor dar início a cada 

um dos cantos e passar de um a outro, sendo então seguido pelas mulheres, que vão 

                                                        
296 Segundo Fausto (2001), algo semelhante também se verifica entre os Parakanã, que também dizem que cada 
canto possui seu “outro-igual” (iroa), “por algum motivo que me foge à compreensão” (2001: 349). 
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acompanhando os cantos por ele propostos. Eventualmente, contudo, o cantor se cala e, 

mantendo a marcação rítmica apenas com o maracá, dá pleno espaço às vozes femininas, 

limitando-se a pontuar apenas uma frase ou outra do canto até retomar sua caminhada e o fio 

da meada da cantoria. Em outros momentos ainda, acontece dele se deter à frente de uma 

cantora em particular a fim de verificar se ela está cantando corretamente e/ou incentivá-la a 

cantar com mais “força” (ihtỳj) e “vontade” (prãm) – atenção individualizada que também 

comporta um sutil jogo de sedução amorosa, para o que as cantorias são momentos 

especialmente propícios. As mulheres, por sua vez, apesar de se posicionarem à maneira de um 

coro, não repetem em uníssono os cantos puxados pelo cantor, e sim de modo também alternado 

entre si, de acordo com seu ritmo respiratório, disposição e com o conhecimento que cada uma 

delas possui sobre os cantos que estão sendo enunciados. Produz-se, assim, um efeito de 

polifonia não só entre a voz do cantor e das cantoras, mas também entre as próprias vozes 

femininas.  

Além disso, e como também já discuti anteriormente, as mulheres não se limitam a 

uma posição passiva, atuando como meras repetidoras dos cantos enunciados pelo cantor. Mais 

do que isso, elas exercem um rigoroso controle crítico sobre os conhecimentos que estão sendo 

transmitidos e, caso o cantor se demore muito na enunciação de um mesmo canto, dando sinais 

de que seu repertório é pequeno, que sua memória vacila em encontrar o próximo canto e que 

ele não sabe ao certo como dar os “nós” para completar o canto e “amarrá-los” aos cantos 

seguintes, elas começam a se incomodar e a zombar de seus conhecimentos. Caberá então a 

uma das cantoras mais experientes corrigi-lo, ou mesmo tomar para si a prerrogativa de passar 

de um canto a outro, passando a indicar o caminho (prỳ) que a cantoria deverá seguir dali em 

diante. Como Coxêr me explicava certa vez: 

 
1. Increr imã increr cunẽa kĩn. Eu gosto de todos os cantos. 
 Quê ha ihnõ ita kãm mẽ to mõ  Se alguém vai cantar outro [canto], 
 wa ha itỳj to. vou poder acompanhar. 
 Hamũ mẽ to ihnõ ita pro Se alguém puxa de longe um outro, 
5. wa ha itỳj to hanẽa posso acompanhar também  
 nẽ kãm amjĩ kãmpa. e penso297. 
 Wa ha tahpãn xà nã xa to cumã ajkãmpa Eu vou esperar e escutar, 
 xa kãmpa quê ha to imã hirõ.  escuto ele amarrar para mim. 
 Wa ha kãmpa Eu vou escutar 
10. cormã kãm to tẽ  e então acompanho  
 ra ite impar. [porque] já escutei. 
 Nẽ ha cute ton xà ita kôt ton to tẽ.  Vou fazer do jeito que ele fez. 
 Pê ijõkrepej  Minha voz é bonita 

                                                        
297 E penso ou, como já comentei anteriormente, “e na (minha cabeça) escuto”: isto é, Coxêr ouve o canto e nele 
pensa para memorizá-lo e aprendê-lo. 
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 nẽ ijõkrepoj kãm mã mã jamãn. e eu sempre canto. 
15. Quê ha ton to tẽ Ele [o cantor] vai indo [cantando], 
 pêa mã hirõn xà cupê hahkre kêt [mas] se ele não souber fazer o nó,  
 wa ha to hirõ. eu vou amarrar.  
 Cumã hahkrekêt  Se ele não sabe,  
 wa to cumã eu canto para ele 
20. nẽ cumã hahkrepej. e ele vai saber. 

 

A performance de maracá se desenvolve então como uma troca de conhecimentos 

entre o cantor e as cantoras, e é por meio dessa interação entre eles que o canto não só é 

lembrado e executado, como ajustado a sua forma ideal. Assim, se em um primeiro momento 

– e retomando os termos de Urban (1986) utilizados no capítulo anterior – poderíamos 

caracterizar a performance dos cantos de maracá como sendo pragmaticamente dialógica, mas 

discursivamente monológica (já que um mesmo canto é cantado pelos interlocutores 

envolvidos), vemos que as cantoras também colaboram para o discurso produzido por meio 

dessa modalidade de interação verbal, contribuindo de maneira decisiva para a justeza e a 

precisão dos conhecimentos que estão sendo externalizados e compartilhados no centro da 

aldeia. Quanto a isso, vale notar também que a reciprocidade envolvida no movimento de dar, 

receber e retribuir os cantos também se configura como uma relação de disputa entre o cantor 

e as cantoras, assemelhando-se à interação que vimos caracterizar a performance do Kàjre 

jarkwa, com a diferença que o antagonismo se instala agora não entre dois cantores singulares, 

mas entre um cantor e uma (ou mais) cantoras singulares. Ainda segundo Coxêr, quando as 

cantoras e o cantor se encontram no pátio para dar início à cantoria, é comum eles estabelecerem 

o seguinte diálogo entre si: 

 
 “Hààpà pê hõtpê ate tehti kà nõ xàr” “Oi, você apanhou casca de jatobá” 
 “ca to “feijão ti” krac ri cuto?”  “para juntar debaixo do feijão?” [pergunta o 

cantor]. 
 

 “Ha ma ra wejti incrê nẽ ihcawê “Velho, já apanhamos um pouco,” 
 “wa ha mẽ to mõ quê ha apu to ihkracri cuto”. “vamos juntar debaixo” [responde uma das 

cantoras]. 
 

O sentido das figuras de linguagem utilizadas nesse diálogo me foram mais 

longamente explicados por Comcà, quando a procurei para conversar mais detidamente sobre 

esse assunto: 

 
1. Mẽ icrer to wa ha mẽ ajpẽn mã hanẽ Quando cantamos, vamos conversar assim, 
 mẽ to ajpẽn mã ahpa hanẽ. trocamos assim mesmo. 
 Tehti kà mã mẽ icahãj Casca de jatobá são as mulheres, 
 tehti kà casca de jatobá. 
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5. Tehti kà Casca de jatobá, 
 increr krac ri wa mẽ cuto.  debaixo do cantor vamos juntar. 
 Quê ha ihtyj mẽ imã ihcajpê O cantor vai balançar o maracá, 
 wa ha itỳj mẽ ihkrac ri mẽ curu. eu vou colocar debaixo dele. 
 Mẽ ijarkwa to kãm mẽ ajpẽn mã ahpa. Em nossa língua nós trocamos.  
10. Pêa quêha taxwỳjê itỳj “panela” kwỳrpê itỳj Então eles vão ser panela em cima [do fogo]. 
 Wa ha itỳj ha mõn tehti kà nõ xà Eu vou apanhar casca de jatobá, 
 nẽ ha ijõ “feijão” krac ri to cuto  colocar debaixo do feijão [para fazer fogo], 
 ha itỳj cumã ihcajpê quê ha irerec. e abanar até [o feijão] amolecer. 
 Wa ha apẽ waha ihkwỳ krẽ. De manhã vou comer um pouco. 
15. Ha pa xwỳjê wa ha itỳj hakrat curomre cutẽ nõ xa Eu também vou apanhar brasa azul e murici298 
 ha itỳj ijõ “panẽr” krac ri curu. e colocar debaixo da minha panela. 
 Pêan quê ha mẽ hõxwa catêjê Se eles [os cantores] ficarem com sono, 
 pa wa ha te ijõ “panela” mã ihcajpê vou abanar a panela, 
 “feijão” tycti wa kãm hãm vou trocar o feijão preto, 
20. ijõ “feijão” jakrati wa kãm  colocar o meu feijão branco, 
 quê ha cyt nẽ irerec. que amolece mais depressa. 
 Wa mẽ ajpẽn mã hanẽ. É assim que conversamos. 
 Increr mẽ hõkrepôj  O cantor e as cantoras 
 quê ha mẽ ajpẽn mã. vão conversar assim. 
25. Ate hahkrepej?  Você entendeu? 
 Ita mã apu ixwỳj harẽ É isso que minha nora está contando, 
 ixwỳj Coxêr apu harẽn. [é isso] que minha nora Coxêr estava contando. 
 Increr hõxwa ha  O cantor sonolento, 
  mẽ hikjê mẽ itỳj mẽ ajpẽn to xa. vamos superá-lo. 
30. Quê ha te ihcajpê Ele vai chacoalhar [o maracá], 
 pêa wa ha itỳj mẽ ihkrã kãm pra. então vou passá-lo. 
 Itỳj mẽ “panela” krac ri ihcajpê Eu abano debaixo da panela, 
 ijõkre to wa mẽ hanẽ com minha voz faço assim, 
 ijõkre to hamẽ cahi joo com minha voz passo por cima, 
35. mẽ to ihkrã kãm tẽ. e ultrapasso. 
 Quê ha te mẽ icaxuw ihpec  Ele vai se cansar 
 nẽ ihkrĩ. e se sentar. 
 Wa itỳj mẽ ipêj Eu fico de pé 
 mẽ cahi joo. e passo por cima.  
40. Wa mẽ amjĩ mã mẽ tehti kà incjê.  Sempre colocamos muita casca de jatobá. 
 Mẽ icakôc xà te hõ hajỹr. Nossas palavras são assim mesmo. 
 Mẽhĩ jarkwa kãm Em nossa língua, 
 hêmpej xa te hõ hajỹr o pensamento é assim mesmo, 
 amẽ ajpẽn mã hõ cumã hanẽ conversamos assim mesmo, 
45. kãm amẽ cumã ihhêj.  enganamos os outros. 
 Increr krac ri waha mẽ cuto.  Debaixo do cantor vamos juntar [lenha]. 
 Quê ha tee mẽ ikãm ihpec. Ele vai se cansar com a gente. 
 Mẽ pahnõ jarkwa japkôc tyj  O vento que sai de nossa boca é forte 
 nẽ ha cyt e rápido, 
50. nẽ mẽ to ihpec  vai enfraquecer [os cantores] 
 quê ha rỳmã mẽ to hicu. e eles vão logo terminar. 
 Quê ha to apẽ tu mẽ icahãj nõ! As mulheres vão cantar até de manhã cedo! 
 Quê ha ramã mẽ hũmre mẽ hõxwa  Os homens vão logo ficar com sono,  
 quê ha icrer hõxwa. vão cantar com sono. 

 

Como esclarece Comcà, “casca de jatobá” constitui uma metáfora (palavras 

“trocadas”, “enganosas”) utilizada para se referir à posição que elas ocupam e à função que elas 

exercem durante as cantorias de maracá: elas atuam como lenha, como combustível, para o 

                                                        
298 “Brasa azul” e “murici”, assim como o próprio jatobá, são árvores (não identificadas) cuja lenha é bastante 
apreciada pelos Krahô, em razão de sua boa e duradoura capacidade de combustão.  
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cantor, que por sua vez é metaforicamente referido como uma “panela de feijão”. Abanando o 

fogo que produzem debaixo dele com o forte e rápido vento que sai de suas bocas ao cantarem, 

as cantoras buscam então aquecê-lo para espantar seu sono e protegê-lo de Frio-Noite, 

estimulando-o a traçar belos movimentos pelo pátio e a cantar muitos cantos diferentes para 

elas ao longo de toda a noite. No entanto, se esse modo metafórico de se referir às cantoras e 

ao cantor expressa, por um lado, a relação de complementaridade que eles estabelecem entre si 

e sem a qual não seria possível produzir adequadamente os cantos, fica claro que tais imagens 

também expressam, por outro, a rivalidade existente entre eles: as mulheres buscam não só 

animar o lento e sonolento cantor, mas também cansá-lo e enfraquecê-lo, mostrando a ele e a 

todos que os escutam que elas têm mais disposição e conhecimento do que ele e que podem 

cantar até de manhã, sem se cansarem. Elas buscam, assim, ultrapassá-lo, superá-lo, passar por 

cima dele, deixando de apenas receberem os cantos para passarem elas próprias a puxá-los, 

tomando seu lugar de propositor da linha de cantos e assumindo o controle da cantoria. Há, 

inclusive, um movimento realizado pelas cantoras que expressa bem essa disputa e a vontade 

das mulheres de se sobreporem ao cantor que se apresenta diante delas: em certo momento, elas 

podem decidir avançar em linha em direção a ele, obrigando-o a recuar e tomando então 

momentaneamente seu lugar no centro do aldeia.  

 

Da performance ao texto (II): notas sobre os critérios adotados para a transcrição e a 

tradução dos Cantos de Maracá 

Apresento nas próximas páginas a transcrição em língua krahô e a tradução em 

português de duas “linhas de cantos” de maracá – da noite (awcapàt jarkwa) e da madrugada 

(côjkwa caprêc jarkwa) –, tal como foram performadas por Xàj e pelas cantoras Comcà, Coxêr, 

Haprej, Xopê, Corô, Pỳtkwỳj e Pyhtô numa noite de setembro de 2016, na aldeia Pé de Coco. 

Apresento também um outro repertório de cantos de maracá (denominado xwỳc jarkwa, “cantos 

do sabiá”), que só é cantado pouco antes do amanhecer e que Xàj executou a meu pedido. O 

trabalho de transcrição e tradução dos cantos foi feito principalmente com Elton Hiku, João 

Duruteu Xàj e Tito Hapykrit, mas também contou com a importante colaboração de Olegário 

Tejapôc e de Souza Wohôti. Adotando o mesmo procedimento que utilizei na transcrição de 

todos os materiais dessa tese, tomo a repetição dos enunciados que formam os cantos como 

critério para dividi-los em linhas. No entanto, há que se ressaltar que em razão do modo como 

as vozes femininas e masculina interagem ao longo da performance – ora se sobrepondo, ora 

se alternando, ora enunciando diferentes segmentos do canto de modo complementar – nenhum 

canto é melodicamente idêntico a outro. Assim, caso a transcrição acompanhasse os jogos 
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rítmicos que caracterizam a pulsação prosódica dos cantos, estes poderiam ser divididos em 

unidades ainda menores, o que geraria outros arranjos visuais ao serem graficamente 

transpostos para o espaço da página em branco. 

Ainda em relação às características sonoras dessa modalidade de arte verbal krahô, 

também é importante notar que muitas palavras passam por uma transformação fonológica ao 

serem ritmicamente adequadas à forma melódica dos cantos, sendo realizadas pelos cantores 

de modo diferente do modo como o são no registro cotidiano da língua falada. Algumas de suas 

sílabas podem então ser duplicadas ou elididas, assim como a estrutura fonológica da palavra 

pode ser integral ou parcialmente modificada – fenômenos que podem ocorrer simultaneamente 

ou de modo alternado. A palavra pàn (arara), por exemplo, se torna pànã ao ser cantada, ao 

passo que cũmtũm (capivara) se torna cũmũtũmũ, capêr (bacaba), capêrê; caxàt (algodão), 

caxàtà; pỳpỳm (cair), pỳpỳmỳ; pànkryt (fava), pànã crỳtỳtê; capri (garça), wapry; carà (veado-

catingueiro), haràà; pàrti (tronco/tora), wàràti; kàr (grito/canto), hakàrà; wanĩ (carne), wàri, 

etc. Essas variantes das palavras não ocorrem, contudo, sempre da mesma forma, não 

instituindo, portanto, um léxico especial padronizado e que seria empregado sempre da mesma 

maneira. Ao contrário, a realização de uma mesma palavra pode variar tanto de canto para canto 

quanto de cantor para cantor: a palavra cukryt (anta), por exemplo, poderá ser pronunciada em 

um canto como cukryty e em um outro como hu ryty, por um mesmo ou por diferentes cantores. 

Outra característica que cabe registrar é que os cantos de maracá também são 

formados por muitos vocalises, os quais chegam a ocupar linhas e estrofes inteiras e/ou a 

permear a enunciação das palavras com valor referencial, sempre em minoria. Esses vocalises 

não são, contudo, inteiramente aleatórios, e se o emprego de alguns deles pode estar sujeito a 

variações segundo o estilo pessoal de cada cantor e cantora, a grande maioria é parte integrante 

do canto e de sua forma correta de execução, desempenhando um papel importante em sua 

métrica melódica e, consequentemente, sendo objeto das correções que os cantores e as cantoras 

se fazem mutuamente ao longo da performance. Juntamente com as transformações fonológicas 

das palavras a que me referi acima, os vocalises produzem um efeito de opacificação do 

discurso cantado, camuflando o conteúdo semântico dos cantos e, consequentemente, 

demandando um exercício ativo de interpretação por parte dos ouvintes, que devem procurar 

as palavras “escondidas” entre eles para decodificar seu sentido. Muitas vezes, inclusive, o que 

um de meus interlocutores compreendia como sendo “apenas da música mesmo”, outro 

compreendia como sendo uma palavra com sentido referencial, o que inevitavelmente abria um 

debate entre eles sobre o significado e a tradução do canto e provocava a percepção de que, 

como me dizia Hiku, “nós já estamos perdendo o significado das palavras. Eu mesmo não 
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estaria pensando sobre as cantigas se não fosse esse trabalho que estamos fazendo”. “Tejapôc 

sempre diz”, continua ele “pra todo mundo aproveitar pra perguntar e aprender enquanto ele 

tá vivo, porque depois que ele morrer não vai ter jeito, vamos ficar desorientados”. Coloca-se, 

assim, a hipótese de que as palavras dos cantos passem por uma espécie de “erosão semântica” 

ao longo do tempo e de seu processo de circulação, sendo paulatinamente esvaziadas de seu 

conteúdo referencial. No entanto, este pode ser novamente “preenchido” por meio da interação 

entre os cantores e as cantoras e do trabalho de memória que eles realizam conjuntamente ao 

executá-los – trabalho que, como vimos, também se abre a um processo de recriação e de 

tradução de cantos oriundos de outros coletivos timbira. Vale notar, contudo, que a opacificação 

do discurso jamais deve ser total, e caso um cantor enuncie apenas palavras incompreensíveis, 

vazias de sentido, ele será taxado ou como um péssimo cantor, que sequer sabe o que está 

cantando (caso bastante raro), ou como um cantor sovina, ou seja, alguém que está 

deliberadamente escondendo as palavras dos cantos para que outros cantores não consigam 

aprendê-los e roubá-los para si. 

Apesar da importância inegável de todas essas características sonoras (a 

“melopeia”, nos termos de Pound, 2006 [1934]) para a força dramática e expressiva da 

performance, para a forma poética dos cantos e para o modo como são produzidas as imagens 

(“fanopeia”) por eles comunicadas, nas traduções que apresento aqui acabei optando por me 

restringir ao conteúdo semântico dos cantos, adotando assim um procedimento semelhante ao 

que foi adotado por Franchetto (2018) ao traduzir os cantos tolo das mulheres kuikuro e por 

Fiorotti & Silva (2017) nas traduções que eles realizaram dos cantos parixara, tukui, marapá e 

areruia dos povos macuxi e taurepang, dentre outros pesquisadores. Tal opção se deve ao fato 

de não ter encontrado ainda uma forma satisfatória de transpor essas características para o 

português, algo que poderia ser realizado na direção daquilo que Rothenberg (2006: 37) chamou 

de “tradução total” (a tradução de todos os sons conectados ao “texto/poema” e sua 

espacialização icônica pela página) – procedimento que pretendo experimentar com mais calma 

em trabalhos futuros. Uma pequena exceção a isso ocorre nos cantos em que meus 

interlocutores não reconheceram qualquer conteúdo semântico em linhas e estrofes inteiras, 

quando a extirpação dos vocábulos vazios de sentido implicaria em desfigurar os textos de sua 

dualidade constitutiva, assim como quando esses vocábulos adquirem valor onomatopaico, 

constituíndo-se então como expressões sonoras, imagens acústicas, dos próprios seres e eventos 

tematizados: no canto III do repertório da noite, por exemplo, meus interlocutores me 

explicaram que hê hê krẽ re é o som que a arara emite ao cantar, enquanto nos cantos XIX e 

XX do repertório da madrugada, cro croc é o som que as favas fazem ao serem transportadas 
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dentro de um cesto e coco ho é o som que o terçado faz quando as pessoas estão capinando no 

final da tarde, durante o pôr-do-sol. Ainda assim, nesses casos tampouco realizo uma tradução 

propriamente dita dos vocalises, ou seja, não busco estabelecer suas possíveis equivalências no 

campo sonoro da língua portuguesa (ao contrário do que faz Rothenberg em suas 

experimentações tradutórias com cantos de outros povos ameríndios, que também apresentam 

essas características), limitando-me em mantê-los tal como ocorrem no original em língua 

krahô. 

Em relação ao conteúdo referencial dos cantos de maracá (mas o mesmo vale, em 

grande medida, para os cantos krahô em geral), ele é constituído basicamente pelo nome de 

uma miríade de seres, das partes de seu corpo, de suas características físicas e comportamentais, 

dos lugares em que habitam e em que gostam de estar, etc, bem como por verbos realizados 

sempre (com raríssimas exceções...) em sua forma não-finita299, que indica que as ações que 

essas singularidades realizam se desenvolvem no presente. Essas palavras não se articulam, 

contudo, em enunciados gramaticalmente completos; ao contrário, de modo geral (mas há 

exceções...) elas frequentemente são apenas justapostas umas às outras, dispensando o uso de 

conectores gramaticais (que seriam obrigatórios no registro cotidiano da língua) e sendo 

entremeadas por vocalises. Guardadas as devidas diferenças, poderíamos dizer então que os 

cantos de maracá se organizam segundo aquilo que Risério (2017), ao traduzir os cantos oriki 

da tradição nagô-ioruba, denominou de “princípio construtivo paratático”, segundo o qual “as 

proposições vão se sucedendo como numa colagem de unidades, sem que se providenciem 

nexos discursivos para uni-los num encadeamento lógico e /ou cronológico” (2017: 44). De 

acordo com ele, nessa forma de arte verbal os orixás são então figurados por meio de uma 

espécie de “montagem de atributos, colagem de predicados, justaposição de particularidades e 

emblemas” (2017: 93), lógica de montagem que, no caso dos cantos krahô, opera ainda de 

acordo com a forma dual que os estrutura. A figuração dos seres evocados, de suas 

características e movimentos se desenvolve, assim, por meio da interação entre duas linhas 

distintas e que, cabe agora ressaltar, são assimetricamente repetidas ao longo da performance: 

enquanto a primeira delas é enunciada diversas vezes em sequência, a segunda é repetida apenas 

uma ou duas vezes, sendo em seguida enfeixada pelo retorno da primeira estrofe, que atua assim 

como uma espécie de refrão. Desse modo, a decifração da imagem do canto depende sempre 

                                                        
299 Como nota Miranda (2014: 140), nas línguas da família Jê encontramos uma distinção entre formas verbais 
finitas e não-finitas (ou longas e curtas), distinção que em certos contextos morfossintáticos se relaciona 
respectivamente à manifestação da conclusão (aspecto perfectivo) ou não-conclusão (imperfectivo) de um 
processo verbal. No primeiro caso, observa-se o acréscimo dos morfemas -t e -n no final do verbo, como em Pykaj 
jõt (“Pykaj dormiu”), enquanto no segundo caso temos Pykaj gõr (“Pykaj dorme”). 
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da enunciação dessa segunda parte e, como me dizia Hapykrit quando eu insistia em extrair o 

máximo de sentido de uma só linha antes de passar à linha seguinte: “se a gente ficar só numa 

linha, nunca vamos achar o que significa”. Passemos então aos cantos.   
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Cohtoj jarkwa 

 
Awcapàt jarkwa 

(“Cantos da Noite”) 

 

Depois de cantar solitariamente por cada um dos caminhos que conectam as casas 

da aldeia ao pátio (conforme narrado no prólogo), Xàj permanece no centro da aldeia, rodando 

seu maracá à espera que as cantoras se animem a vir cantar com ele. A anciã Comcà, sempre 

disposta a ensinar os cantos que conhece e a dar o exemplo às demais mulheres, logo se 

posiciona diante de Xàj, trazendo a lenha de sua voz para aquecê-lo. Xàj começa então a puxar 

sua linha de cantos da noite e, pouco a pouco, as outras cantoras da aldeia vão se alinhando ao 

lado dela: 

 

Increr caprĩ (“cantos lentos ou tristes”) 
  
i. 

Cajomo re hê cujare hê 
Cajomo re hê cujare hê 
Cajomo re hê cujare hê 
Cajomo re hê cujare hê 

 
Hê rê puroj johô cumũtũmũ parê hê 

 
Cajomo re hê cujare hê 
Cajomo re hê cujare hê 

 
Hê rê puroj johô cumũtũmũ parê hê 

 
Cajomo re hê cujare hê 
Cajomo re hê cujare hê 
Cajomo re hê cujare hê 
Cajomo re hê cujare hê 

 

 
Atravessa 
Atravessa 
Atravessa 
Atravessa 

 
Rastro da capivara no raso  

 
Atravessa 
Atravessa 

 
Rastro da capivara no raso  

 
Atravessa 
Atravessa 
Atravessa 
Atravessa 

 
ii. 

He jaxa hy 
Crecrere hê 
He jaxa hy 
Crecrere hê 
He jaxa hy 
Crecrere hê 
He jaxa hy 
Crecrere hê 

 
Ho mẽ ronire hê 
Ho mẽ ronire hê 

 
He jaxa hy 
Crecrere hê 
He jaxa hy 
Crecrere hê 

 
Rama 

Lisinha 
Rama 

Lisinha 
Rama 

Lisinha 
Rama 

Lisinha 
 

Tucum 
Tucum 

 
Rama 

Lisinha 
Rama 

Lisinha 
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Ho mẽ ronire hê 
Ho mẽ ronire hê 

 
He jaxa hy 
Crecrere hê 
He jaxa hy 
Crecrere hê 
He jaxa hy 
Crecrere hê 
He jaxa hy 
Crecrere hê 

 

 
Tucum 
Tucum 

 
Rama 

Lisinha 
Rama 

Lisinha 
Rama 

Lisinha 
Rama 

Lisinha 

iii.  
Hakàrà mã  

Hõkre hê hê kẽ re 
Hakàrà mã  

Hõkre hê hê kẽ re 
Hakàrà mã  

Hõkre hê hê kẽ re 
Hakàrà mã  

Hõkre hê hê kẽ re 
 

Pê pànã tire hê rê 
Pê pànã tire hê rê 

 
Hakàrà mã  

Hõkre hê hê kẽ re 
Hakàrà mã  

Hõkre hê hê kẽ re 
 

Pê pànã tire hê rê 
Pê pànã tire hê rê 

 
Hakàrà mã  

Hõkre hê hê kẽ re 
Hakàrà mã  

Hõkre hê hê kẽ re 
Hakàrà mã  

Hõkre hê hê kẽ re 
Hakàrà mã  

Hõkre hê hê kẽ re 
 

 
Quando canta 

Garganta dela faz hê hê krẽ re 
Quando canta 

Garganta dela faz hê hê krẽ re 
Quando canta 

Garganta dela faz hê hê krẽ re 
Quando canta 

Garganta dela faz hê hê krẽ re 
 

Arara 
Arara 

 
Quando canta 

Garganta dela faz hê hê krẽ re 
Quando canta 

Garganta dela faz hê hê krẽ re 
 

Arara 
Arara 

 
Quando canta 

Garganta dela faz hê hê krẽ re 
Quando canta 

Garganta dela faz hê hê krẽ re 
Quando canta 

Garganta dela faz hê hê krẽ re 
Quando canta 

Garganta dela faz hê hê krẽ re 
 

iv. 
Hê to re hê hê 
Hê to re hê hê 
Hê to re hê hê 
Hê to re hê hê 

 
Hê ma cotime mẽ hê hê hê  
Irãnã hàre hacôô re hè hè  

 
Hê to re hê hê 
Hê to re hê hê 

 
Hê ma cotime mẽ hê hê hê  
Irãnã hàre hacôô re hè hè  

 
Atravessa 
Atravessa 
Atravessa 
Atravessa 

 
Na água 

    Vereda com flores, um peixe300 
   

Atravessa 
Atravessa 

 
Na água 

Vereda com flores, um peixe 

                                                        
300 Segundo Tejapôc, essa “cantiga é do peixe cachorro. Na beira do rio tem flor, e peixinho está em baixo, na 
vereda, espiando”. 
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Hê to re hê hê 
Hê to re hê hê 
Hê to re hê hê 
Hê to re hê hê 

 

 
Atravessa 
Atravessa 
Atravessa 
Atravessa 

 
v. 

Xiri hê hê 
Xiri hê hê 
Xiri hê hê 
Xiri hê hê 

 
Ra quêtêre tẽ nẽ mã tàmãxwỳ pỳ nẽ to re 

 
Xiri hê hê 
Xiri hê hê 

 
Ra quêtêre tẽ nẽ mã tàmãxwỳ pỳ nẽ to re 

 
Xiri hê hê 
Xiri hê hê 
Xiri hê hê 
Xiri hê hê 

 

 
Demora 
Demora 
Demora 
Demora 

 
Tio para atravessar com seu sobrinho301 

 
Demora 
Demora 

 
Tio para atravessar com o sobrinho 

 
Demora 
Demora 
Demora 
Demora 

vi. 
Juwê hahê 
Juwê hahê 
Juwê hahê 
Juwê hahê 

 
Waja pê rorõre pàrà cacàrà re re xa 

 
Juwê hahê 
Juwê hahê 

 
Waja pê rorõre pàrà cacàrà re re xa 

 
Juwê hahê 
Juwê hahê 
Juwê hahê 
Juwê hahê 

 

 
Juwê hahê 
Juwê hahê 
Juwê hahê 
Juwê hahê 

 
Tronco listradinho do tucum 

 
Juwê hahê 
Juwê hahê 

 
Tronco listradinho do tucum 

 
Juwê hahê 
Juwê hahê 
Juwê hahê 
Juwê hahê 

vii. (companheiro do próximo) 
 

Irôrôcore hêja 
Hêja irôrôcôre 
Irôrôcore hêja 
Hêja irôrôcôre 

 
Cukrytyre mã 
Cukrytyre mã 

Hõ côti mã 
 

Irôrôcore hêja 
Hêja irôrôcôre 

 
Cukrytyre mã 
Cukrytyre mã 

 
 

Desce 
Desce 
Desce 
Desce 

 
Anta 
Anta  

Para o grande rio 
 

Desce 
Desce 

 
Anta 
Anta  

                                                        
301 Esclarece Tejapôc: o tio (mais novo, quêtre) demora para atravessar o rio com seu sobrinho 
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Hõ côti mã 
 

Irôrôcore hêja 
Hêja irôrôcôre 
Irôrôcore hêja 
Hêja irôrôcôre 

 

Para o grande rio 
 

Desce 
Desce 
Desce 
Desce 

viii. 
Hipỳpỳ mỳre hêja 
Hêja hi pỳpỳmỳre 
Hi pỳpỳmỳre hêja 
Hêja hi pỳpỳmỳre 

 
Cômũtũmũre mã 
Cômũtũmũre mã  

Hõ cô cati mã 
 

Hi pỳpỳmỳre hêja 
Hêja hi pỳpỳmỳre 

 
Cômũtũmũre mã 
Cômũtũmũre mã  

Hõ cô cati mã 
 

Hi pỳpỳmỳre hêja 
Hêja hi pỳpỳmỳre 
Hi pỳpỳmỳre hêja 
Hêja hi pỳpỳmỳre 

 

 
Cai 
Cai 
Cai 
Cai 

 
Capivara 
Capivara  

No grande rio 
 

Cai 
Cai 

 
Capivara 
Capivara  

No grande rio 
 

Cai 
Cai 
Cai 
Cai 

ix. 
Hô jawê wêê hô 

Jawê wêê hô 
Hô jawê wêê hô 

Jawê wêê hô 
Hô jawê wêê hô 

Jawê wêê hô 
Hô jawê wêê hô 

Jawê wêê hô 
 

Mã krã jacrati wàràti kà tê nã 
 

Hô jawê wêê hô 
Jawê wêê hô 

Hô jawê wêê hô 
Jawê wêê hô 

 
Mã krã jacrati wàràti kà tê nã 

 
Hô jawê wêê hô 

Jawê wêê hô 
Hô jawê wêê hô 

Jawê wêê hô 
Hô jawê wêê hô 

Jawê wêê hô 

 
Hô jawê wê hô 

Jawê wê hô 
Hô jawê wê hô 

Jawê wê hô 
Hô jawê wê hô 

Jawê wê hô 
Hô jawê wê hô 

Jawê wê hô 
 

    Coelho perto da árvore302 
 

Hô jawê wê hô 
Jawê wê hô 

Hô jawê wê hô 
Jawê wê hô 

 
Coelho perto da árvore 

 
Hô jawê wê hô 

Jawê wê hô 
Hô jawê wê hô 

Jawê wê hô 
Hô jawê wê hô 

Jawê wê hô 

                                                        
302 Hapykrit acrescenta: “o coelho está perto da árvore, comendo a frutinha que caiu e que ele gosta de comer”. 
Vale notar que um de meus interlocutores (Wohôti) encontrou no primeiro enunciado do canto as palavras para 
“borboleta” (wewe) e para “pelo” (hô), sugerindo que ele pudesse ser traduzido por “pelo de borboleta”. No 
entanto, como sua tradução foi contestada por Xàj e por Haprykri, optei aqui por tomá-las como vocalises, palavras 
“apenas da música mesmo”. 
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Hô jawê wêê hô 
Jawê wêê hô 

 

Hô jawê wê hô 
Jawê wê hô 

x. 
Jaha jôcuma jihê hê 
Jaha jôcuma jihê hê 
Jaha jôcuma jihê hê 
Jaha jôcuma jihê hê 

 
Wàri jêtê kãmã 
Wari jêtê kãmã 

 
Wa mã crore  
Crore mỳhỳ  

 
Jaha jôcuma jihê hê 
Jaha jôcuma jihê hê 

 
Wàri jêtê kãmã 
Wari jêtê kãmã 

 
Wa mã crore  
Crore mỳhỳ  

 
Jaha jôcuma jihê hê 
Jaha jôcuma jihê hê 
Jaha jôcuma jihê hê 
Jaha jôcuma jihê hê 

 
Enfumaçam e tampam 
Enfumaçam e tampam 
Enfumaçam e tampam 
Enfumaçam e tampam 

 
Carne na vara 
Carne na vara 

 
Caititu 
Caititu 

 
Enfumaçam e tampam 
Enfumaçam e tampam 

 
Carne na vara 
Carne na vara 

 
Caititu 
Caititu 

 
Enfumaçam e tampam 
Enfumaçam e tampam 
Enfumaçam e tampam 
Enfumaçam e tampam 

 
xi. (companheiro do próximo) 

 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 

 
Mã hôhô kryty rêrê 
Mã hôhô kryty rêrê 

 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 

 
Mã hôhô kryty rêrê 
Mã hôhô kryty rêrê 

 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 

 
 

Rio 
Rio 
Rio 
Rio 

 
Anta atravessa 
Anta atravessa 

 
Rio 
Rio 

 
Anta atravessa 
Anta atravessa 

 
Rio 
Rio 
Rio 
Rio 

 
xii. 

Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 

 
Mã gĩjaxy rêrê hê 
Mã gĩjaxy rêrê hê 

 
Tijê cô wa nẽ hê waha 

 
Rio 
Rio 
Rio 
Rio 

 
Veado-mateiro atravessa 
Veado-mateiro atravessa 

 
Rio 
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Tijê cô wa nẽ hê waha 
 

Mã gĩjaxy rêrê hê 
Mã gĩjaxy rêrê hê 

 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 
Tijê cô wa nẽ hê waha 

Rio 
 

Veado-mateiro atravessa 
Veado-mateiro atravessa 

 
Rio 
Rio 
Rio 
Rio 

 
xiii. 

Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 

 
Hêê haràà hà juhu ryyre 

Haràà haràà hà juhu ryyre 
 

Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 

 
Hêê haràà hà juhu ryyre 

Haràà haràà hà juhu ryyre 
 

Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 
Hũcô narê narê 

 

 
Alça velha 
Alça velha 
Alça velha 
Alça velha 

 
Pata comprida do veado-catingueiro 
Pata comprida do veado-catingueiro 

 
Alça velha 
Alça velha 

 
Pata comprida do veado-catingueiro 

    Pata comprida do veado-catingueiro303 
 

Alça velha 
Alça velha 
Alça velha 
Alça velha 

xiv. (companheiro do próximo) 
 

Nẽ cumã  
Warê warê warê 

Nẽ cumã  
Warê warê warê 

Nẽ cumã  
Warê warê warê 

Nẽ cumã  
Warê warê warê 

 
Pa pê ropy tê nẽ hamõr atoj toj 
Pa pê ropy tê nẽ hamõr atoj toj 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

Pa pê ropy tê nẽ hamõr atoj toj 
Pa pê ropy tê nẽ hamõr atoj toj 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

 
 

Nẽ cumã  
Warê warê warê 

Nẽ cumã  
Warê warê warê 

Nẽ cumã  
Warê warê warê 

Nẽ cumã  
Warê warê warê 

 
Onça anda e salta salta 
Onça anda e salta salta 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

Onça anda e salta salta  
Onça anda e salta salta 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 

  

                                                        
303 Xàj esclarece: “pata do catingueir se parece com uma alça de cesto velha”. 
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xv. 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

Pa pê ropo tê nẽ hamõr atoj toj 
Pa pê ropo tê nẽ hamõr atoj toj 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

Pa pê ropo tê nẽ hamõr atoj toj 
Pa pê ropo tê nẽ hamõr atoj toj 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

 
Nẽ cumã 

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

Cachorro anda e salta salta 
Cachorro anda e salta salta 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

Cachorro anda e salta salta 
Cachorro anda e salta salta 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 

xvi.  
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã  
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã  
 

Ta nã caxàtàre côhô 
Côhô ta nã caxàtàre côhô 

 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
 

Ta nã caxàtàre côhô 
Côhô ta nã caxàtàre côhô 

 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã  

 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã  
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã  
 

Algodão escondido 
Algodão escondido 

 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
 

Algodão escondido 
Algodão escondido 

 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã 
Wy hã hỳ 

Wỳ hã hỳ hã  
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Enunciados esses primeiros cantos, Xàj encerra momentaneamente a cantoria e, 

caminhando para trás, afasta-se do coro feminino e se posiciona no centro do pátio. Na folha 

de um caderno, alguém lhe enrola um cigarro e ele ouve alguns comentários das cantoras sobre 

o andamento de sua performance, enquanto continua a rodar seu maracá. Terminado o cigarro, 

ele avança então novamente para perto das mulheres e volta a cantar, acelerando agora o ritmo 

da cantoria e de sua caminhada: 

 

Increr huphê (“cantos rápidos ou valentes”) 
 
xvii.  

Jate he jopir mã caha pêrêti he 
Jate he jopir mã caha pêrêti he 
Jate he jopir mã caha pêrêti he 
Jate he jopir mã caha pêrêti he 

 
Hê cu ja cu jawênû jawênũ 
Hê cu ja cu jawênû jawênũ 

 
Jate he jopir mã caha pêrêti he 
Jate he jopir mã caha pêrêti he 

 
Hê cu ja cu jawênû jawênũ 
Hê cu ja cu jawênû jawênũ 

 
Jate he jopir mã caha pêrêti he 
Jate he jopir mã caha pêrêti he 
Jate he jopir mã caha pêrêti he 
Jate he jopir mã caha pêrêti he 

 
Palha seca da bacaba balança 
Palha seca da bacaba balança 
Palha seca da bacaba balança 
Palha seca da bacaba balança 

 
Copa da palmeira copa da palmeira 
Copa da palmeira copa da palmeira 

 
Palha seca da bacaba balança 
Palha seca da bacaba balança 

 
Copa da palmeira copa da palmeira 
Copa da palmeira copa da palmeira 

 
Palha seca da bacaba balança 
Palha seca da bacaba balança 
Palha seca da bacaba balança 
Palha seca da bacaba balança 

 
xviii. 

Tiwa  
Tiwa tiwa 

Tiwa  
Tiwa tiwa 

 
Mã têrêti hôre 
Mã têrêti hôre 

 
Tiwa  

Tiwa tiwa 
Tiwa  

Tiwa tiwa 
 

Hẽ mã wapry jara hare hôre 
Hẽ mã wapry jara hare hôre 

 
Tiwa  

Tiwa tiwa 
Tiwa  

Tiwa tiwa 
 

Mã têrêti hôre 
Mã têrêti hôre 

 

 
Tiwa  

Tiwa tiwa 
Tiwa  

Tiwa tiwa 
 

Na folhinha do açaí 
Na folhinha do açaí 

 
Tiwa  

Tiwa tiwa 
Tiwa  

Tiwa tiwa 
 

Garça bate as asas 
Garça bate as asas 

 
Tiwa  

Tiwa tiwa 
Tiwa  

Tiwa tiwa 
 

Na folhinha do açaí 
Na folhinha do açaí 
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Tiwa  
Tiwa tiwa 

Tiwa  
Tiwa tiwa 

Tiwa  
Tiwa tiwa 

Tiwa  
Tiwa tiwa 

 
xix. 

Hohore hapy jaka 
Hohore hapy jaka 
Hohore hapy jaka 
Hohore hapy jaka 

 
Hô rũmũ ra ijê 
Hô rũmũ ra ijê 

 
Hohore hapy jaka 
Hohore hapy jaka 

 
Hô rũmũ ra ijê 
Hô rũmũ ra ijê 

 
Hohore hapy jaka 
Hohore hapy jaka 
Hohore hapy jaka 
Hohore hapy jaka 

 
    Rabo de pena branca304 

Rabo de pena branca 
Rabo de pena branca 
Rabo de pena branca 

 
Hô rũmũ ra ijê 
Hô rũmũ ra ijê 

 
Rabo de pena branca 
Rabo de pena branca 

 
Hô rũmũ ra ijê 
Hô rũmũ ra ijê 

 
Rabo de pena branca 
Rabo de pena branca 
Rabo de pena branca 
Rabo de pena branca 

 
xx. 

Jata cuwrỳ hỳja 
Jata cuwrỳ hỳja 
Jata cuwrỳ hỳja 
Jata cuwrỳ hỳja 

 
Pê pànã tirerê hõ xô jupu kjêre mã 
Pê pànã tirerê hõ xô jupu kjêre mã 

 
Jata cuwrỳ hỳja 
Jata cuwrỳ hỳja 

 
Pê pànã tirerê hõ xô jupu kjêre mã 
Pê pànã tirerê hõ xô jupu kjêre mã 

 
Jata cuwrỳ hỳja 
Jata cuwrỳ hỳja 
Jata cuwrỳ hỳja 
Jata cuwrỳ hỳja 

 
Lisa 
Lisa 
Lisa 
Lisa 

 
Arara volta para comer sua fruta 
Arara volta para comer sua fruta 

 
Lisa 
Lisa 

 
Arara volta para comer sua fruta 
Arara volta para comer sua fruta 

 
Lisa 
Lisa 
Lisa 
Lisa 

 
xxi.  

Hara rijô pipijô  
Pipijô 

Hara rijô pipijô 
 Pipijô 

Hara rijô pipijô  
Pipijô 

Hara rijô pipijô 
 Pipijô 

 
Hô mã roroti japrepẽ 

Hara rijô hô mã roroti japrepẽ 

 
De asas abertas, coruja 

Coruja 
De asas abertas, coruja 

Coruja 
De asas abertas, coruja 

Coruja 
De asas abertas, coruja 

Coruja 
 

Na folha nova do babaçu 
Pousa, na folha nova do babaçu 

                                                        
304 Apesar de não ser um canto companheiro do anterior, temos aqui novamente uma garça, figurada 
metonimicamente. 
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Hara rijô pipijô  

Pipijô 
Hara rijô pipijô 

 Pipijô 
 

Hô mã roroti japrepẽ 
Hara rijô hô mã roroti japrepẽ 

 
Hara rijô pipijô  

Pipijô 
Hara rijô pipijô 

 Pipijô 
Hara rijô pipijô  

Pipijô 
Hara rijô pipijô 

 Pipijô 

 
De asas abertas, coruja 

Coruja 
De asas abertas, coruja 

Coruja 
 

Na folha nova do babaçu 
Pousa, na folha nova do babaçu 

 
De asas abertas, coruja 

Coruja 
De asas abertas, coruja 

Coruja 
De asas abertas, coruja 

Coruja 
De asas abertas, coruja 

Coruja 
 

xxii.  
Hê hê hê  

Hê jõcwa crorire 
Hê hê hê  

Hê jõcwa crorire 
Hê hê hê  

Hê jõcwa crorire 
Hê hê hê  

Hê jõcwa crorire 
 

Capêrê tê hô nã hĩ hê hêê 
Capêrê tê hô nã hĩ hê hêê 

 
Hê hê hê  

Hê jõcwa crorire 
Hê hê hê  

Hê jõcwa crorire 
 

Capêrê tê hô nã hĩ hê hêê 
Capêrê tê hô nã hĩ hê hêê 

 
Hê hê hê  

Hê jõcwa crorire 
Hê hê hê  

Hê jõcwa crorire 
Hê hê hê  

Hê jõcwa crorire 
Hê hê hê  

Hê jõcwa crorire 

 
Hê hê hê  

   Peito pintadinho305 
Hê hê hê  

Peito pintadinho 
Hê hê hê  

Peito pintadinho 
Hê hê hê  

Peito pintadinho 
 

Sobre a folha da bacaba 
Sobre a folha da bacaba 

 
Hê hê hê  

Peito pintadinho 
Hê hê hê  

Peito pintadinho 
 

Sobre a folha da bacaba 
Sobre a folha da bacaba 

 
Hê hê hê  

Peito pintadinho 
Hê hê hê  

Peito pintadinho 
Hê hê hê  

Peito pintadinho 
Hê hê hê  

Peito pintadinho 
 

xxiii. 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 

 
Hê capêrê tê 
Hê capêrê tê 

 
Jaj crocro coho 

 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 

 
Bacaba 
Bacaba 

 
Jaj crocro coho 

                                                        
305 Referência metonímica a algum pássaro, que meus interlocutores não souberam identificar com precisão. 
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Jaj crocro coho 
 

Hê capêrê tê 
Hê capêrê tê 

 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 

Jaj crocro coho 
 

Bacaba 
Bacaba 

 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 
Jaj crocro coho 

 
xxiv. 

Ija xà tututre ri  
Jaj prỳ crore hire 
Ija xà tututre ri  

Jaj prỳ crore hire 
Ija xà tututre ri  

Jaj prỳ crore hire 
Ija xà tututre ri  

Jaj prỳ crore hire 
 

Hê riwa hapy pyte 
Hê riwa hapy pyte 

 
Ija xà tututre ri  

Jaj prỳ crore hire 
Ija xà tututre ri  

Jaj prỳ crore hire 
 

Hê riwa hapy pyte 
Hê riwa hapy pyte 

 
Ija xà tututre ri  

Jaj prỳ crore hire 
Ija xà tututre ri  

Jaj prỳ crore hire 
Ija xà tututre ri  

Jaj prỳ crore hire 
Ija xà tututre ri  

Jaj prỳ crore hire 

 
 Rolinha 

 De pena coloridinha 
Rolinha 

De pena coloridinha  
Rolinha 

De pena coloridinha  
Rolinha 

De pena coloridinha 
 

Segura o rabo 
Segura o rabo 

 
Rolinha 

De pena coloridinha  
Rolinha 

De pena coloridinha 
 

Segura o rabo 
Segura o rabo 

 
Rolinha 

 De pena coloridinha 
Rolinha 

De pena coloridinha  
Rolinha 

De pena coloridinha  
Rolinha 

De pena coloridinha 
 

xxv. (companheiro do próximo) 
 

Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
Japànã crỳtỳtê rê parê nã hapẽnẽ 

 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
Japànã crỳtỳtê rê parê nã hapẽnẽ 

 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
 

Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
Fava no tronco  

 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
Fava no tronco  

 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
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xxvi. 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
Hê jacupa tê rê parê nã hapẽnẽ 

 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
Hê jacupa tê rê parê nã hapẽnẽ 

 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
Cupá no tronco 

 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
    Cupá no tronco306 

 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 
Hũ jôhô hû jôhô 

 
xxvii.  

Jahi hi rire mã cura 
Jahi hi rire mã cura 
Jahi hi rire mã cura 
Jahihi rire mã cura 

 
Ja cucôjre mã hi cura 
Ja cucôjre mã hi cura 

 
Jahi hi rire mã cura 
Jahi hi rire mã cura 

 
Ja cucôjre mã hi cura 
Ja cucôjre mã hi cura 

 
Jahi hi rire mã cura 
Jahi hi rire mã cura 
Jahi hi rire mã cura 
Jahi hi rire mã cura 

 
Fino fininho matar 
Fino fininho matar 
Fino fininho matar 
Fino fininho matar 

 
Macaco matar 
Macaco matar 

 
Fino fininho matar 
Fino fininho matar 

 
Macaco matar 
Macaco matar 

 
Fino fininho matar 
Fino fininho matar 
Fino fininho matar 

    Fino fininho matar307 
 

Termina a cantoria noturna e todos se recolhem para descansar um pouco. No 

entanto, subitamente começamos a ouvir um choro feminino, vindo de uma das casas da aldeia: 

é Coxêr que, emocionada, se lembra e sente saudades de seu falecido pai (ixũmxwỳ), que 

gostava que cantava muito bem alguns dos cantos que foram puxados por Xàj. 

* 

Há uma série de questões que merecem ser comentadas a partir dessa linha inicial 

de cantos. A primeira delas, é que dos 28 cantos cantados por Xàj, apenas 4 vieram 

acompanhados de seus respectivos cantos companheiros, enquanto que entre os 50 cantos 

executados nas duas linhas seguintes (“cantos da madrugada” e “cantos do sabiá”, adiante), 

                                                        
306 Cupá (“cipó-babão”, Cissus gongylodes) é uma liana cultivada para fins alimentares pelos Krahô e pelos Jê 
setentrionais de modo geral.  
307 Conforme Piikên me dizia certa vez, “essa música que fala de ‘matar o macaco’ canta sempre no final, quando 
acaba a apresentação do cantor ou uma parte dela. Essa música avisa que vai terminar”. 
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essa relação se estabelecerá apenas entre a metade deles (havendo o curioso caso, ao final da 

última sequência, de uma tríade de cantos companheiros). Vemos assim que o desconhecimento 

sobre os pares de cantos não é uma condição sine qua non para que eles sejam cantados, não 

impedindo, de forma alguma, que o cantor e as cantoras externalizem seus conhecimentos e 

sejam admirados e bem avaliados por aqueles que os ouvem. Ao contrário, e como já discuti 

anteriormente, a performance de maracá se configura como um evento aberto a um contínuo 

processo de aprendizagem, por meio do qual os cantores e as cantoras vão se ensinando e 

auxiliando mutuamente na condução da cantoria, inclusive no que diz respeito à “amarração” 

de cada canto a seu par. Se um cantor sabe alinhar uma boa sequência de cantos companheiros, 

ótimo, mas se demonstra hesitação ou desconhecimento sobre isso, alguma das cantoras poderá 

“passar por cima” dele, puxando o canto que ela porventura saiba que é seu par, mostrando-o 

aos demais e, assim, aprumando e embelezando o caminho da cantoria. Da mesma forma, a 

vontade dos cantores de irem cantar em outras aldeias com outros cantores e cantoras, ou de 

recebê-los em suas próprias aldeias para ouvirem os cantos que conhecem, também se articula, 

em certa medida, a essa “procura” pelas metades perdidas dos cantos, que ao se espalharem por 

cantores de diferentes aldeias e gerações – sendo então lembrados e esquecidos por diferentes 

pessoas, à medida que, como dizia Coxêr, “se deitam” e “fogem” de diferentes cabeças – estão 

sujeitos a se extraviarem de seus cantos companheiros e a se transformarem, assumindo novas 

fisionomias. Quanto a isso, é interessante notar, por exemplo, que de todos os cantos cantados 

por Tejapôc durante a narração da história de Kohkot Jõ Tom (cap. I) – cantos que, segundo 

ele, seriam alguns dos increr pej que foram ensinados pelo jacaré aos antepassados krahô – 

somente dois deles são cantados por Xàj na performance que vou descrevendo308 (composta, 

portanto, basicamente por increr cahàc), sendo que um deles é enunciado juntamente com 

aquele que seria seu canto companheiro – que teria então sido esquecido por Tejapôc ou, talvez, 

jamais tenha sido por ele conhecido:    

 
(Canto executado por Tejapôc no cap. I:) 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

Onça anda e salta salta 

(Canto companheiro a ele “amarrado” por Xàj:) 
 

Nẽ cumã  
Warê warê warê 

 
Cachorro anda e salta salta 

                                                        
308 Vale enfatizar, contudo, que os cantores não cantam necessariamente sempre o mesmo repertório de cantos em 
cada uma de suas performances, variando-o, ao contrário, de acordo com o avanço de seu processo de 
aprendizagem de novos cantos, com sua vontade cantar tais ou quais cantos naquela noite e com as vicissitudes 
do trabalho da memória no momento em que canta. Durante meu trabalho de campo, por exemplo, pude gravar e 
transcrever uma outra performance de Xàj, e constatei então que apenas cerca de um quinto dos cantos executados 
por ele na performance que apresento aqui foram repetidos nesta outra ocasião. 



246 
 

 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 

 
Nẽ cumã  

Warê warê warê 
 

Além disso, um outro ponto a ser considerado é que apesar de concisas e fugazes, 

as imagens tecidas pelos cantos sempre se desdobram para além de seu conteúdo verbal 

explícito, já que para interpretar a relação entre as palavras que “flutuam” nos cantos, os 

ouvintes devem ser capazes de concatená-las em cenas um pouco mais amplas. O canto X da 

noite, por exemplo, cujo núcleo semântico é composto pelos enunciados “Enfumaçam e 

tampam / Carne na vara / Caititu / Enfumaçam e tampam”, me foi explicado pelos cantores 

como sendo a descrição de uma caçada, em que “os caçadores fecharam o caititu dentro de um 

buraco na serra, fizeram fogo na entrada para fazer fumaça e sufocar ele lá dentro e, depois 

que ele morreu, penduraram a carne em um vara para carregar de volta pra aldeia”. O canto 

XX, por sua vez, que apresenta os enunciados “Lisa / Lisa / Arara volta para comer fruta / Lisa 

/ Lisa”, conta que “a arara está voando e enxergando lá de cima a fruta que vai comer, que tá 

numa árvore, num lugar onde ela sempre vai”, enquanto que “lisa” seria uma qualidade da fruta 

sobre a qual ela pousa e que faz com que ela fique escorregando enquanto se alimenta. Da 

mesma forma, alguns dos cantos da madrugada apresentados mais adiante foram interpretados 

da seguinte maneira por meus interlocutores durante o processo de tradução e de decifração de 

seu sentido: 

 

 Canto Comentário 
   

i. Piolhinho 
 

Raposinha  
Olha para os lados enquanto caminha 

 
Piolhinho 

 
“A raposinha está se coçando para tirar piolho do 
corpo. E quando ela anda, vai olhando para os lados, 
pra longe, pra ver quem está perto” (Hiku). 
 

ii.  
Minha cabeça na água 

 
Garça pequena 

 
Minha cabeça na água 

 
E seu canto companheiro: 
 

Minha cabeça na água 
 

Breguinha 
 

Minha cabeça na água 

 
“A garça e o breguinha mergulham na água e quando 
saem ficam com a cabeça um pouco molhada” (Xàj). 
 
 

iii.  
Sou onça 

Onça 

 
“É ‘imã’ [eu] porque é a própria onça quem está 
cantando. E estrela grande é uma estrela que sai de 
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Na sombra da grande estrela dormi 

 
Sou onça  

Onça 

madrugada e clareia igual a lua” (Hapykrit – que em 
seguida me apontou a estrela no céu). 

iv.  
Dente branco 

 
Quati vermelhinho 

 
Dente branco 

 
“Quando o quati canta, ele abre a boca e dá pra ver o 
dente bem branquinho” (Hapykrit). 
 

v.  
Entre as canajubas escondido 

 
     Algum veado-galheiro 

 
Entre as canajubas escondido 

 
E seu canto companheiro: 
 

Entre as canajubas escondida 
 

     Alguma cotia 
 

Entre as canajubas escondida 

 
“Uma onça espantou o veado-galheiro e a cotia para 
dentro do lugar onde tem muita flecha, e eles estão 
escondidos ali com medo” (Hapykri). 
 

vi.  
Chupinzinho 

 
No grande tronco papagaio chora 

 
Chupinzinho 

 
“O papagaio está chorando debaixo do palha do buriti 
por causa dos chupinzinhos que ficam entrando nas 
penas dele” (Hapykrit). 
 

vii.  
Tirando as penas compridas 

 
Beija-flor mexe a cabeça 

 
Tirando as penas compridas 

 
“O beija-flor está tirando pena das asas, e por isso fica 
balançando a cabeça de um lado pro outro” (Xàj). 
 

viii.  
Ha mu wa coco ho re 

 
Pôr-do-sol 

 
Ha mu wa coco ho re 

 
“O sol está se pondo e o pessoal está trabalhando com 
o terçado e correndo para terminar logo com o 
serviço” (Hapykrit). 

 

Assim, para serem interpretados, os cantos devem ser em alguma medida 

“narrativizados” pelos ouvintes, que complementam mentalmente com outras informações as 

imagens que seu conteúdo explícito apenas sugere e suscita. Quanto a isso, a interpretação do 

terceiro canto referido na tabela acima encerra ainda uma anedota curiosa. Depois de Hapykrit 

me ter indicado qual era a estrela na sombra da qual a onça dorme, procurei provocá-lo 

indagando-o (a partir de meus pressupostos) sobre como aquilo seria possível, já que a luz das 

estrelas, ao contrário da luz da lua, não produz sombra, por estarem elas muito distantes da 

Terra. Hapykrit pensou então um pouco e, em seguida, sugeriu uma tradução alternativa do 

canto, em que não é mais a onça que dorme na sombra da grande estrela, mas esta que dorme 
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na sombra da onça, buscando “justificar” a personificação e a descida da estrela do céu para a 

superfície terrestre por meio da célebre narrativa mítica pan-timbira que conta a história de 

Catxekwỳj, a estrela-mulher que certo dia desceu no pátio da aldeia e ensinou a humanidade a 

cultivar diversas espécies de plantas. Esse caso aponta, assim, para o caráter alusivo ou mesmo 

ambíguo de muitos cantos, que possibilita que suas imagens sejam desdobradas, ampliadas e 

enriquecidas a partir da experiência e das capacidades interpretativas dos ouvintes e da 

interação entre texto e contexto, canto e exegese que sua enunciação ativa. Ademais, é preciso 

ter em mente que cada um desses cantos é enunciado por cerca de um minuto (às vezes por 

alguns poucos segundos), de modo que ao longo da performance os cantores, as cantoras e os 

ouvintes são expostos à uma vertiginosa sucessão de efêmeras imagens de seres e relações em 

movimento. 

Isso posto, cabe agora elucidar alguns outros aspectos fundamentais para a 

compreensão das imagens dos cantos e de seu regime de enunciação. De maneira semelhante 

ao que Tugny (2009) notou acerca dos cantos tikmũ’ũn-maxakali (cuja estética, embora 

diretamente conectada a um regime xamânico de conhecimento, é muito próxima da dos cantos 

krahô), as imagens encontradas nos cantos de maracá não são apenas “comentários ou 

observações bucólicas sobre o que é visto” (Tugny, 2009: 15). Ao contrário, continua ela, “eles 

são o próprio estado subjetivo de cada coisa, sua potência subjetiva”309 (idem) e, acrescento eu, 

a manifestação do modo de vida e da perspectiva que cada singularidade tem sobre si mesma 

e/ou sobre os outros seres que compõem o mundo e com os quais ela se relaciona. E, com efeito, 

é comum os Krahô dizerem, ainda que não de modo sistemático e unívoco, que é a própria 

singularidade tematizada no canto que está contando sobre si mesma (“é a própria onça quem 

está cantando...”), apresentando suas características e qualidades e, sobretudo, falando a todos 

sobre tudo aquilo que ela gosta de fazer e que define sua forma de vida. Como Piikên e 

Kruwakaj explicaram a Aldé (2013: 51-60), quando ela realizava uma pesquisa sobre outros 

gêneros de cantos krahô:  

 
Todos os bichinhos têm as cantigas, eles mesmo cantam. O tatu canta nele mesmo, 
ele mesmo se canta, todos os animais... As plantas é a mesma coisa. Até a palmeira, 
a palmeira que é o buriti, tem as cantiga dela (Kruwakraj); 
 
Uma árvore do brejo não vai cantar da chapada não, vai cantar onde que ela convive, 
como é que é a vida dela. Ela tá contando na música do lugar que ela convive. A água 
canta, o ar canta, a estrela canta (Piikên). 

                                                        
309 E na sequência, comentando a letra de dois cantos maxakali em particular, ela acrescenta: “‘rôbôbô, rôbôbô, 
venho descendo, venho deslizando, venho descendo’, canta a cachoeira sobre si mesma, “vou em linha reta, vou 
entrar no céu, e de novo, brilhar sentada”, diz de si a estrela se deslocando na intensidade do céu, perfurando a 
abóbada celeste para lá se fixar” (Tugny, 2009: 15). 
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Os nomes dos seres que surgem nos cantos não devem, assim, ser compreendidos 

apenas como a descrição que um sujeito humano realiza sobre eles, mas também como um 

movimento de auto-nomeação e de auto-descrição do próprio ser em questão, como um ato 

acústico-verbal por meio do qual “ele mesmo se canta”, anunciando que é ele quem fala e 

enuncia informações sobre si e sobre as relações que ele estabelece com outras singularidades 

com as quais convive e compartilha determinadas características, hábitos e lugares de habitação 

– e/ou das quais se diferencia. Como Xàj também explicou a Morim de Lima: “a música tem 

nome do milho, não tem? Tem só nome do milho mesmo. Ele que começou, o milho mesmo que 

cantou. Puxando o nome dele mesmo, quando está verdinho (...). A música dele é essa, a 

história dele mesmo é essa” (2016: 97). Poderíamos dizer, assim, que os nomes dos seres que 

aparecem nos cantos funcionam à maneira de dêiticos, por meio dos quais não só os cantores 

humanos se referem a eles, mas também os próprios seres tematizados se identificam e evocam 

a si mesmos, afirmando-se em 1a pessoa e contando sua própria “história”310, a exemplo do que 

faz a Machadinha no Kàjre jarkwa – porém meio de uma poética verbal inteiramente diferente. 

Desse modo, se nos capítulos I e II a análise dos cantos de maracá se concentrou 

em grande medida sobre os processos de aprendizagem intra-humanos que possibilitam que 

essa forma de conhecimento continue a ser transmitida ao longo das gerações e a circular entre 

os diferentes coletivos timbira, importa agora colocar a ênfase sobre o que ocorre no exato 

instante em que os cantos estão sendo performados no pátio. Nesse momento então, mais do 

que simples citações de enunciados que foram aprendidos pelos antepassados em um passado 

distante, as imagens produzidas pelos cantos se tornam a atualização das vozes e perspectivas 

de seus enunciadores não-humanos originais, ou seja, daqueles seres que nos tempos míticos 

ensinaram seus cantos aos antepassados krahô, que têm assim sua capacidade de comunicação 

com os humanos (mẽhĩ) momentaneamente reativada pelo toque e pela agência ritual do 

maracá.  

* 

Por volta das 3h da manhã, a cantoria recomeça. Xàj novamente canta pelos 

caminhos que levam a cada casa da aldeia, procurando despertar e encorajar seus moradores e 

moradoras a virem estar com ele no pátio. Mais uma vez, é Comcà a primeira mulher a chegar 

para lhe fazer companhia e, enquanto a voz das demais cantoras não vêm se somar a sua para, 

juntas, fazerem fogo debaixo do cantor, ela se envolve em um cobertor para enfrentar Frio-

                                                        
310 Seeger também encontrou esta característica nos cantos em uníssono (ngere)  dos Kĩsêdjê, cujas letras perfazem, 
segundo ele, “um deslocamento frequente da terceira para a primeira pessoa” (Seeger, 2015 [1987]: 100). 
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Noite. É noite de lua nova e o céu está extremamente estrelado. Hapykrit, que também não 

demora a aparecer, me explica então que a luz de cada estrela vem de fogueiras que outros mẽhĩ 

acendem (com seus cantos? especulo) nas aldeias celestes, e acrescenta: “a cor de cada estrela 

é diferente porque em cada uma eles estão usando uma lenha diferente para se aquecer”:  

 

Coĵkwa caprêc jarkwa 

(“Cantos da Madrugada”) 

 
Increr caprĩ (“cantos lentos ou tristes”) 

  
i. 

He mã he  
To he to he 
He mã he  

To he to he 
He mã he  

To he to he 
He mã he  

To he to he 
 

Hẽ jacaràre wapure xô hô to hupucre 
 

He mã he  
To he to he 
He mã he  

To he to he 
 

Hẽ jacaràre wapure xô hô to hupucre 
 

He mã he  
To he to he 
He mã he  

To he to he 
He mã he  

To he to he 
He mã he  

To he to he 

 
He mã he  

To he to he 
He mã he  

To he to he 
He mã he  

To he to he 
He mã he  

To he to he 
 

Catingueiro [usa] fruta vermelha como brinco 
 

He mã he  
To he to he 
He mã he  

To he to he 
 

Catingueiro [usa] fruta vermelha como brinco 
 

He mã he  
To he to he 
He mã he  

To he to he 
He mã he  

To he to he 
He mã he  

To he to he 
 

ii.  
Hari quê hê  

Hari quê hê quê  
Hari quê hê  

Hari quê hê quê  
 

Jawê hê xoxore he  
Hari ti to ho mõre 
Jawê hê xoxore he  
Hari ti to ho mõre 

 
Hari quê hê  

Hari quê hê quê  
 

Jawê hê xoxore he  

 
Piolhinho 
Piolhinho 
Piolhinho 
Piolhinho 

 
 Raposinha  

Olha para os lados enquanto caminha 
 Raposinha  

Olha para os lados enquanto caminha 
 

Piolhinho 
Piolhinho 

 
Raposinha  
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Hari ti to ho mõre 
Jawê hê xoxore he  
Hari ti to ho mõre  

 
Hari quê hê  

Hari quê hê quê  
Hari quê hê  

Hari quê hê quê  

Olha para os lados enquanto caminha 
 Raposinha  

Olha para os lados enquanto caminha 
 

Piolhinho 
Piolhinho 
Piolhinho 
Piolhinho 

 
iii. 

Hô mẽ jahê hê  
Hô mẽ jaho 

Hô mẽ jahê hê  
Hô mẽ jaho 

 
Hô mẽ to ropo to  

jihôtô tycỳre 
 

Hô mẽ jahê hê  
Hô mẽ jaho 

 
Hô mẽ to ropo to  

jihôtô tycỳre 
 

Hô mẽ jahê hê  
Hô mẽ jaho 

Hô mẽ jahê hê  
Hô mẽ jaho 

 
Espanta  
Espanta  
Espanta  
Espanta  

 
Olho da onça 

Pupila pretinha  
 

Espanta  
Espanta  

 
Olho da onça 

Pupila pretinha  
 

Espanta  
Espanta  
Espanta  
Espanta  

 
iv. 

Haràre coho  
Cohore 

Haràre côho  
Cohore 

Haràre coho  
Cohore 

Haràre coho  
Cohore 

 
Hô nã mã ri corore pore juwawê 

 
Haràre coho  

Cohore 
Haràre coho  

Cohore 
 

Hô nã mã ri corore pore juwawê 
 

Haràre coho  
Cohore 

Haràre coho  
Cohore 

Haràre coho  
Cohore 

Haràre coho  
Cohore 

 
Saliva molhada 

Molhadinha 
Saliva molhada 

Molhadinha 
Saliva molhada 

Molhadinha 
Saliva molhada 

Molhadinha 
 

Tendão largo do joelho  
 

Saliva molhada 
Molhadinha 

Saliva molhada 
Molhadinha 

 
Tendão largo do joelho  

 
Saliva molhada 

Molhadinha 
Saliva molhada 

Molhadinha 
Saliva molhada 

Molhadinha 
Saliva molhada 

Molhadinha 
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v. 
Axôôô  

Teretete hê ha 
Axôôô  

Teretete hê ha 
Axôôô  

Teretete hê ha 
Axôôô  

Teretete hê ha 
 

Capêrêti xôôhô mã hajêtê nẽ 
 

Axôôô  
Teretete hê ha 

Axôôô  
Teretete hê ha 

 
Capêrêti xôôhô mã hajêtê nẽ 

 
Axôôô  

Teretete hê ha 
Axôôô  

Teretete hê ha 
Axôôô  

Teretete hê ha 
Axôôô  

Teretete hê ha 

 
Fruto  

Chacoalha 
Fruto  

Chacoalha 
Fruto  

Chacoalha 
Fruto  

Chacoalha 
 

Fruto pendurado da bacaba  
 

Fruto  
Chacoalha 

Fruto  
Chacoalha 

 
Fruto da bacaba pendurado 

 
Fruto  

Chacoalha 
Fruto  

Chacoalha 
Fruto  

Chacoalha 
Fruto  

Chacoalha 
 

vi. (companheiro do próximo) 
 

Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 

 
Pê crỳtỳ tire hôôô 
Pê crỳtỳ tire hôôô 

 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 

 
Pê crỳtỳ tire hôôô 
Pê crỳtỳ tire hôôô 

 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 

 
 

Quem está cantando? 
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 

 
Papagaio de penas novas 
Papagaio de penas novas 

 
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 

 
Papagaio de penas novas 
Papagaio de penas novas 

 
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 

 
vii.  

Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 

 
Pê hô hô tire ihô 
Pê hô hô tire ihô 

 
Quem está cantando?  
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 

     Quem está cantando? 311 
 

Penas penas muitas penas 
Penas penas muitas penas 

                                                        
311 Segundo Hapykrit, ainda é o papagaio quem está cantando nesse canto companheiro do anterior, mas agora ele 
é referido (ele se refere a si mesmo) por meio de uma metonímia: “penas penas muitas penas”.  
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Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 

 
Pê hô hô tire ihô 
Pê hô hô tire ihô 

 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 
Ihô hô jũmũ ri caràrà hà 

 
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 

 
Penas penas muitas penas 
Penas penas muitas penas 

 
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 
Quem está cantando? 

 
viii. (companheiro do próximo) 

 
Ahtoro re  

Tehicaprêc quê re 
Ahtoro re  

Tehicaprêc quê re 
Ahtoro re  

Tehicaprêc quê re 
Ahtoro re  

Tehicaprêc quê re 
 

Ne hỳ hỳ hỳ 
Ne hỳ hỳ hỳ 

 
Ahtoro re  

Tehicaprêc quê re 
Ahtoro re  

Tehicaprêc quê re 
 

Ne hỳ hỳ hỳ 
Ne hỳ hỳ hỳ 

 
Ahtoro re  

Tehicaprêc quê re 
Ahtoro re  

Tehicaprêc quê re 
Ahtoro re  

Tehicaprêc quê re 
Ahtoro re  

Tehicaprêc quê re 

 
 

Lambuzinho  
De canelas vermelhinhas 

Lambuzinho  
De canelas vermelhinhas 

Lambuzinho  
De canelas vermelhinhas 

Lambuzinho  
De canelas vermelhinhas 

 
Ne hỳ hỳ hỳ 
Ne hỳ hỳ hỳ 

 
Lambuzinho  

De canelas vermelhinhas 
Lambuzinho  

De canelas vermelhinhas 
 

Ne hỳ hỳ hỳ 
Ne hỳ hỳ hỳ 

 
Lambuzinho  

De canelas vermelhinhas 
Lambuzinho  

De canelas vermelhinhas 
Lambuzinho  

De canelas vermelhinhas 
Lambuzinho  

De canelas vermelhinhas 
 

ix.  
Cuwêni re  

Tehicaprêc quê re 
Cuwêni re  

Tehicaprêc quê re 
Cuwêni re  

Tehicaprêc quê re 
Cuwêni re  

Tehicaprêc quê re 
 

Ne hỳ hỳ hỳ 
Ne hỳ hỳ hỳ 

 
Cuwêni re  

Tehicaprêc quê re 
Cuwêni re  

Tehicaprêc quê re 

 
Curió  

De canelas vermelhinhas 
Curió  

De canelas vermelhinhas 
Curió  

De canelas vermelhinhas 
Curió  

De canelas vermelhinhas 
 

Ne hỳ hỳ hỳ 
Ne hỳ hỳ hỳ 

 
Curió  

De canelas vermelhinhas 
Curió  

De canelas vermelhinhas 
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Ne hỳ hỳ hỳ 
Ne hỳ hỳ hỳ 

 
Cuwêni re  

Tehicaprêc quê re 
Cuwêni re  

Tehicaprêc quê re 
Cuwêni re  

Tehicaprêc quê re 
Cuwêni re  

Tehicaprêc quê re 

 
Ne hỳ hỳ hỳ 
Ne hỳ hỳ hỳ 

 
Curió  

De canelas vermelhinhas 
Curió  

De canelas vermelhinhas 
Curió  

De canelas vermelhinhas 
Curió  

De canelas vermelhinhas 
 

x. (companheiro do próximo) 
 

Ha he ikrã hã na côhô rà rà 
Ha he ikrã hã na côhô rà rà 
Ha he ikrã hã na côhô rà rà 
Ha he ikrã hã na côhô rà rà 

 
Mã wa prire 

 
Ha he ikrã hã na côhô rà rà 
Ha he ikrã hã na côhô rà rà 

 
Mã wa prire 

 
Ha he ikrã hã na côhô rà rà 
Ha he ikrã hã na côhô rà rà 
Ha he ikrã hã na côhô rà rà 
Ha he ikrã hã na côhô rà rà 

 

 
 

Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 

 
Garça pequena312 

 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 

 
Garça pequena 

 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 

 
xi.  

Ha he icrã hã na côhô rà rà 
Ha he icrã hã na côhô rà rà 
Ha he icrã hã na côhô rà rà 
Ha he icrã hã na côhô rà rà 

 
Mã kàhàkà re 

 
Ha he icrã hã na côhô rà rà 
Ha he icrã hã na côhô rà rà 

 
Mã kàhàkà re 

 
Ha he icrã hã na côhô rà rà 
Ha he icrã hã na côhô rà rà 
Ha he icrã hã na côhô rà rà 
Ha he icrã hã na côhô rà rà 

 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 

 
   Breguinha313 

 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 

 
Breguinha 

 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 
Minha cabeça na água 

 
xii.  

Nẽ hĩmã ropoho jê  
Ropoho jê 

Nẽ hĩmã ropoho jê  

 
   Sou onça314 

Onça 
Sou onça  

                                                        
312 Trata-se da imagem de uma garça molhando a cabeça nas águas de um lago ou de um rio, à procura de peixes. 
313 Segundo meus interlocutores, “breguinha” é o nome de uma espécie de papagaio, cujas penas são alaranjadas. 
314 Dentre todos os cantos de maracá que pude registrar, esse é um dos raros em que é empregado um pronome (no 
caso, um prefixo pronominal de 1a pessoa do singular, seguido de um morfema marcador de foco: i-mã). Mais 
adiante, nos cantos 13 e 14 do Sabiá, encontremos o pronome livre de 1a pessoa do singular (wa). 
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Ropoho jê 
Nẽ hĩmã ropoho jê  

Ropoho jê 
Nẽ hĩmã ropoho jê  

Ropoho jê 
 

Caxêti te hõmõ krã kamã ra ijõtõ 
Caxêti te hõmõ krã kamã ra ijõtõ 

 
Nẽ hĩmã ropoho jê  

Ropoho jê 
Nẽ hĩmã ropoho jê  

Ropoho jê 
 

Caxêti te hõmõ krã kamã ra ijõtõ 
Caxêti te hõmõ krã kamã ra ijõtõ 

 
Nẽ hĩmã ropoho jê  

Ropoho jê 
Nẽ hĩmã ropoho jê  

Ropoho jê 
Nẽ hĩmã ropoho jê  

Ropoho jê 
Nẽ hĩmã ropoho jê  

Ropoho jê 

Onça 
Sou onça  

Onça 
Sou onça 

Onça 
 

Na sombra da grande estrela dormi 
Na sombra da grande estrela dormi 

 
Sou onça 

Onça 
Sou onça 

Onça 
 

Na sombra da estrela grande dormi 
Na sombra da estrela grande dormi 

 
Sou onça 

Onça 
Sou onça 

Onça 
Sou onça 

Onça 
Sou onça 

Onça 
 

Encerrados os cantos caprĩ da madrugada, Xàj se posiciona novamente no centro 

do pátio, fuma outro cigarro. As cantoras estão bastante alegres, mas começam a reclamar que 

os demais homens estão muito desanimados e preguiçosos. Incomoda-lhes, sobretudo, o fato 

deles terem acendido uma fogueira em uma das metades do pátio para se protegerem de Frio-

Noite que, atraído pelos cantos enunciados noite afora, se desloca continuamente do Pé-do-Céu 

em direção à aldeia, abatendo-se sobre os corpos que encontra no pátio e atacando-os com suas 

mãos. Sem que os homens que estão sentados percebam, algumas das cantoras vão então a suas 

casas, enchem baldes e garrafas com água e subitamente avançam sobre eles, apagando a 

fogueira próxima à qual eles se esquentam. Se quiserem se aquecer, dizem elas, eles devem se 

levantar e vir caminhar junto com o cantor perto do calor das brasas e labaredas de seus cantos: 

 

Increr huphê (“cantos rápidos ou valentes”) 
 
xiii. 

He he hotire wape 
He he hotire wape 
He he hotire wape 
He he hotire wape 

 
Japuwa crà hõ joper re 

 
He he hotire wape 
He he hotire wape 

 
Japuwa crà hõ joper re 

 
Pati 
Pati 
Pati 
Pati 

 
Palha seca balança 

 
Pati 
Pati 

 
Palha seca balança 
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He he hotire wape 
He he hotire wape 
He he hotire wape 
He he hotire wape 

 
Pati 
Pati 
Pati 
Pati 

 
xiv. (companheiro do próximo) 

 
Ca hi he cro crotire 
Ca hi he cro crotire 
Ca hi he cro crotire 
Ca hi he cro crotire 

 
Awcapàt re kãm ri paj catê re  
Ru ware to imã hopor to mõ 

 
Ca hi he cro crotire 
Ca hi he cro crotire 

 
Awcapàt re kãm ri paj catê re  
Ru ware to imã hopor to mõ 

 
Ca hi he cro crotire 
Ca hi he cro crotire 
Ca hi he cro crotire 
Ca hi he cro crotire 

 
 

Mucura 
Mucura 
Mucura 
Mucura 

 
De noite se apressa 

Com flechas atrás do inimigo 
 

Mucura 
Mucura 

 
De noite se apressa  

Com flechas atrás do inimigo 
 

Mucura 
Mucura 
Mucura 
Mucura 

 
xv.  

Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 

 
Nã rop pru pru re pare mã  
Ho pry to imã hopôr to mõ 

 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 

 
Nã rop pru pru re pare mã  
Ho pry to imã hopôr to mõ 

 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 

 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 

 
Maracajá se apressa  

Atrás da caça 
 

Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 

 
Maracajá se apressa  

Atrás da caça 
 

Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 
Ca hi he tirire xà ca 

 
xvi. 

Ha hi he hajômire 
Ha hi he hajômire 
Ha hi he hajômire 
Ha hi he hajômire 

 
Xà ha to cawêtirire to pupu 

 
Ha hi he hajômire 
Ha hi he hajômire 

 
Xà ha to cawêtirire to pupu 

 

 
Jacaré 
Jacaré 
Jacaré 
Jacaré 

 
Íris do olho enxerga 

 
Jacaré 
Jacaré 

 
Íris do olho enxerga 
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Ha hi he hajômire 
Ha hi he hajômire 
Ha hi he hajômire 
Ha hi he hajômire 

Jacaré 
Jacaré 
Jacaré 
Jacaré 

 
xvii. (companheiro do próximo) 

 
Joromo kamã têêre  

Jape pàrà re 
 

Joromo kamã têêre  
Jape pàrà re 

 
Joromo kamã têêre  

Jape pàrà re 
 

Joromo kamã têêre  
Jape pàrà re 

 
Joromo kamã têêre  

Jape pàrà re 
 

Joromo kamã têêre  
Jape pàrà re 

 
 

Na floresta 
     Nua está caçando315 

 
Na floresta 

Nua está caçando  
 

Na floresta 
Nua está caçando  

 
Na floresta 

Nua está caçando   
 

Na floresta 
Nua está caçando  

 
Na floresta 

Nua está caçando  
 

xviii. 
Hito ho to têêre  
Jape crãnã re 

 
Hito ho to têêre  
Jape crãnã re 

 
Hito ho to têêre  
Jape crãnã re 

 
Hito ho to têêre  
Jape crãnã re 

 
Hito ho to têêre  
Jape crãnã re 

 
Hito ho to têêre  
Jape crãnã re 

 
Pintadinho  

Está procurando  
 

Pintadinho  
Está procurando  

 
Pintadinho  

Está procurando  
 

Pintadinho  
Está procurando  

 
Pintadinho  

Está procurando  
 

Pintadinho  
Está procurando 

 
xix. 

Cupê wa jaha ha ha  
Cupê wa jaha ha ha  
Cupê wa jaha ha ha 
Cupê wa jaha ha ha 

 
Wacôhô re caprêc quê re 

 
Cupê wa jaha ha ha  
Cupê wa jaha ha ha  

 
Wacôhô re caprêc quê re 

 
Cupê wa jaha ha ha  

 
Dente branco 
Dente branco 
Dente branco 
Dente branco 

 
Quati vermelhinho 

 
Dente branco 
Dente branco 

 
Quati vermelhinho 

 
Dente branco 

                                                        
315 Nome popular de um passarinho preto (não-identificado). 
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Cupê wa jaha ha ha  
Cupê wa jaha ha ha 
Cupê wa jaha ha ha 

Dente branco 
Dente branco 
Dente branco 

 
xx. 

Hỳ hỳ jire ne 
Hỳ hỳ jire ne 
Hỳ hỳ jire ne 
Hỳ hỳ jire ne 

 
Ja pàni crytytê  
Ja cro croc tê 
Ja pàni crytytê  
Ja cro croc tê 

 
Hỳ hỳ jire ne 
Hỳ hỳ jire ne 

 
Ja pàni crytytê  
Ja cro croc tê 
Ja pàni crytytê  
Ja cro croc tê 

 
Hỳ hỳ jire ne 
Hỳ hỳ jire ne 
Hỳ hỳ jire ne 
Hỳ hỳ jire ne 

 
Pega 
Pega 
Pega 
Pega 

 
Fava  

    Cro croc tê316 
Fava 

Cro croc tê 
 

Pega 
Pega 

 
Fava  

Cro croc tê 
Fava 

Cro croc tê 
 

Pega 
Pega 
Pega 
Pega 

 
xxi. (companheiro do próximo) 

 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 

 
Ampope gĩjaxy hy re 
Ampope gĩjaxy hy re 

 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 

 
Ampope gĩjaxy hy re 
Ampope gĩjaxy hy re 

 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 

 
 

Entre as canajubas escondido 
Entre as canajubas escondido 
Entre as canajubas escondido 
Entre as canajubas escondido 

 
Algum veado-galheiro 
Algum veado-galheiro 

 
Escondido entre as canajubas 
Escondido entre as canajubas 

 
Algum veado-galheiro 
Algum veado-galheiro 

 
Escondido entre as canajubas 
Escondido entre as canajubas 

 
xxii. 

Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 

 
Ampope huhenu re 
Ampope huhenu re 

 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 

 
Entre as canajubas escondida 
Entre as canajubas escondida 
Entre as canajubas escondida 
Entre as canajubas escondida 

 
Alguma cotia 
Alguma cotia 

 
Entre as canajubas escondida 
Entre as canajubas escondida  

                                                        
316 Como já indiquei, croc croc é, segundo Xàj, “o som da fava chacoalhando dentro do cofo”. 
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Ampope huhenu re 
Ampope huhenu re 

 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 
Ru wa mã xàhàre 

 
Alguma cotia 
Alguma cotia 

 
Entre as canajubas escondida 
Entre as canajubas escondida 
Entre as canajubas escondida 
Entre as canajubas escondida 

 
xxiii. 

Jôrô côre 
Jôrô côre 
Jôrô côre 
Jôrô côre 

 
Catire parĩ pe he crytire kamu xê 

 
Jôrô côre 
Jôrô côre 

 
Catire parĩ pe he crytire kamu xê 

 
Jôrô côre 
Jôrô côre 
Jôrô côre 
Jôrô côre 

 
Chupinzinho 
Chupinzinho 
Chupinzinho 
Chupinzinho 

 
    No grande tronco papagaio chora317 

 
Chupinzinho 
Chupinzinho 

 
No grande tronco papagaio chora  

 
Chupinzinho 
Chupinzinho 
Chupinzinho 
Chupinzinho 

 
xxiv. 

Ha ha jijara curêrêtê 
Ha ha jijara curêrêtê 
Ha ha jijara curêrêtê 
Ha ha jijara curêrêtê 

 
Jũni crã tapu re 

 
Ha ha jijara curêrêtê 
Ha ha jijara curêrêtê 

 
Jũni crã tapu re 

 
Ha ha jijara curêrêtê 
Ha ha jijara curêrêtê 
Ha ha jijara curêrêtê 
Ha ha jijara curêrêtê 

 
Para tirar as penas compridas 
Para tirar as penas compridas 
Para tirar as penas compridas 
Para tirar as penas compridas 

 
   Beija-flor mexe a cabeça318 

 
Para tirar as penas compridas 
Para tirar as penas compridas 

 
Beija-flor mexe a cabeça 

 
Para tirar as penas compridas 
Para tirar as penas compridas 
Para tirar as penas compridas 
Para tirar as penas compridas 

 
xxv. 

Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 

 
He pyty pehere 
He pyty pehere 

 

 
     Ha mu wa coco ho re319 

Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 

 
Pôr do sol 
Pôr do sol 

 

                                                        
317 Segundo Hapykrit, “o papagaio está chorando debaixo da palha do buriti por causa dos chupinzinhos [inseto 
não identificado] que ficam entrando nas penas dele”. 
318 Segundo Xàj, “o beija-flor está tirando pena das asas, e por isso fica balançando a cabeça”. 
319 Segundo Hapykrit, “o sol está se pondo e o pessoal está trabalhando com o terçado e correndo para terminar 
logo com o serviço”. Na interpretação dele, “coco é o som do terçado cortando”. 
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Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 

 
He pyty pehere 
He pyty pehere 

 
Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 

Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 

 
Pôr-do-sol 
Pôr-do-sol 

 
Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 
Ha mu wa coco ho re 

 
xxvi. 

Hô hô hô hô jaca nõ 
Hô hô hô hô jaca nõ 
Hô hô hô hô jaca nõ 
Hô hô hô hô jaca nõ 

 
He jõ mã ca xàcà re 
He jõ mã ca xàcà re 

 
Hô hô hô hô jaca nõ 
Hô hô hô hô jaca nõ 

 
He jõ mã ca xàcà re 
He jõ mã ca xàcà re 

 
Hô hô hô hô jaca nõ 
Hô hô hô hô jaca nõ 
Hô hô hô hô jaca nõ 
Hô hô hô hô jaca nõ 

 
Pena branca  
Pena branca  
Pena branca  
Pena branca  

 
Da ema 
Da ema 

 
Pena branca  
Pena branca  

 
Da ema 
Da ema 

 
Pena branca  
Pena branca  
Pena branca  
Pena branca 

 
xxvii. 

Ho hijô 
Hô jakỳnõ 
Hô jakỳnõ 

Ho hijô 
Hô jakỳnõ 
Hô jakỳnõ 

Ho hijô 
 

Jõ mĩ te ho hijô 
 

Ho hijô 
Hô jakỳnõ 
Hô jakỳnõ 

Ho hijô 
Hô jakỳnõ 
Hô jakỳnõ 

Ho hijô 
 

Jõ mĩ te ho hijô 
 

Ho hijô 
Hô jakỳnõ 
Hô jakỳnõ 

Ho hijô 
Hô jakỳnõ 
Hô jakỳnõ 

Ho hijô 

 
Mergulha 
Catinga 
Catinga 

Mergulha 
Catinga 
Catinga 

Mergulha 
 

Jacaré mergulha 
 

Mergulha 
Catinga 
Catinga 

Mergulha 
Catinga 
Catinga 

Mergulha 
 

Jacaré mergulha 
 

Mergulha 
Catinga 
Catinga 

Mergulha 
Catinga 
Catinga 

Mergulha 
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xxviii. 
Taure taure re hê 
Taure taure re hê 
Taure taure re hê 
Taure taure re hê 

 
Taure càrà mã jõ cre jacrô re 

 
Taure taure re hê 
Taure taure re hê 

 
Taure càrà mã jõ cre jacrô re 

 
Taure taure re hê 
Taure taure re hê 
Taure taure re hê 
Taure taure re hê 

 
Ferreirinho ferreirinho  
Ferreirinho ferreirinho  
Ferreirinho ferreirinho  
Ferreirinho ferreirinho  

 
   Ferreirinho canta com enfeite no pescoço 

 
Ferreirinho ferreirinho  
Ferreirinho ferreirinho  

 
  Ferreirinho canta com enfeite no pescoço320 

 
Ferreirinho ferreirinho  
Ferreirinho ferreirinho  
Ferreirinho ferreirinho  
Ferreirinho ferreirinho  

 
xxix. 

Acàrà ma jihô nẽẽ hê 
Acàrà ma jihô nẽẽ hê 
Acàrà ma jihô nẽẽ hê 
Acàrà ma jihô nẽẽ hê 

 
Acàrà to wa nõrõ mã hã xôrôrôre he xôrôrôre 

 
Acàrà ma jihô nẽẽ hê 
Acàrà ma jihô nẽẽ hê 

 
Acàrà to wa nõrõ mã hã xôrôrôre he xôrôrôre 

 
Acàrà ma jihô nẽẽ hê 
Acàrà ma jihô nẽẽ hê 
Acàrà ma jihô nẽẽ hê 
Acàrà ma jihô nẽẽ hê 

 
Canta e desce 
Canta e desce 
Canta e desce 
Canta e desce 

 
    Bico-de-brasa canta e pousa321 

 
Canta e desce 
Canta e desce 

 
Bico-de-brasa canta e pousa 

 
Canta e desce 
Canta e desce 
Canta e desce 
Canta e desce 

 
xxx. 

Wapa pê hê côroroco pytà 
Wapa pê hê côroroco pytà 
Wapa pê hê côroroco pytà 
Wapa pê hê côroroco pytà 

 
Ha jô mĩĩte cô pytà 
Ha jô mĩĩtê cô pytà 

 
Wapa pê hê côroroco pytà 
Wapa pê hê côroroco pytà 

 
Ha jô mĩĩte cô pytà 
Ha jô mĩĩtê cô pytà 

 
Wapa pê hê côroroco pytà 
Wapa pê hê côroroco pytà 
Wapa pê hê côroroco pytà 

 
Na correnteza boia 
Na correnteza boia 
Na correnteza boia 
Na correnteza boia 

 
    Jacaré na água boia322 

Jacaré na água boia 
 

Na correnteza boia 
Na correnteza boia 

 
Jacaré na água boia 
Jacaré na água boia 

 
Na correnteza boia 
Na correnteza boia 
Na correnteza boia 

                                                        
320Segundo Hapy, “tem um brinco pendurado na garganta do ferreirinho [pássaro não-identificado], que parece 
com um enfeite”. 
321 Segundo Xàj e Hiku, “bico-de-brasa é um passarinho [não-identificado] que fica pousado, voa e quando desce, 
canta. Ele fica indo e voltando”. 
322 Segundo Xàj, a presença do jacaré impede que as pessoas, ou outros animais, entrem e atravessem o rio. 
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Wapa pê hê côroroco pytà Na correnteza boia 
 

xxxi. 
Hopo cà ti catê hêre 
Hopo cà ti catê hêre 
Hopo cà ti catê hêre 
Hopo cà ti catê hêre 

 
Mã ha huware 
Mã ha huware 

 
Hopo cà ti catê hêre 
Hopo cà ti catê hêre 

 
Mã ha huware 
Mã ha huware 

 
Hopo cà ti catê hêre 
Hopo cà ti catê hêre 
Hopo cà ti catê hêre 
Hopo cà ti catê hêre 

 
Aquele que desce 
Aquele que desce 
Aquele que desce 
Aquele que desce 

 
         Huware323  

    Huware 
 

Aquele que desce 
Aquele que desce 

 
     Huware 
    Huware 

 
Aquele que desce 
Aquele que desce 
Aquele que desce 
Aquele que desce 

 
xxxii. 

Mã jarêhê kwa crihire 
Mã jarêhê kwa crihire 
Mã jarêhê kwa crihire 
Mã jarêhê kwa crihire 

 
Mã jôhôjôtô tire mã hõ  

Hô cwỳrjapê 
 

Mã jarêhê kwa crihire 
Mã jarêhê kwa crihire 

 
Mã jôhôjôtô tire mã hõ  

Hô cwỳrjapê 
 

Mã jarêhê kwa crihire 
Mã jarêhê kwa crihire 
Mã jarêhê kwa crihire 
Mã jarêhê kwa crihire 

 
Boca pequeninha 
Boca pequeninha 
Boca pequeninha 
Boca pequeninha 

 
Tucaninho voa 
Sobre a água 

 
Boca pequeninha 
Boca pequeninha 

 
Tucaninho voa  
Sobre a água 

 
Boca pequeninha 
Boca pequeninha 
Boca pequeninha 
Boca pequeninha 

 
xxxiii. 

Wa pare mã cororore 
Wa pare mã cororore 
Wa pare mã cororore 
Wa pare mã cororore 

 
Ruware krôhô cororore 
Ruware krôhô cororore 

 
Wa pare mã cororore 
Wa pare mã cororore 

 
Ruware krôhô cororore 
Ruware krôhô cororore 

 

 
Esparrama 
Esparrama 
Esparrama 
Esparrama 

 
Flecharal esparramado 
Flecharal esparramado 

 
Esparrama 
Esparrama 

 
Flecharal esparramado 
Flecharal esparramado 

 

                                                        
323 Segundo Hapykrit, “huware é um passarinho de pena verde que parece o martim-pescador, ficar mergulhando 
na água, mas ele não pesca porque não come peixe”. 
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Wa pare mã cororore 
Wa pare mã cororore 
Wa pare mã cororore 
Wa pare mã cororore 

Esparrama 
Esparrama 
Esparrama 
Esparrama 

 
xxxiv. 

Nẽ cô pê  
Hũmre jê 
Nẽ cô pê  
Hũmre jê 
Nẽ cô pê  
Hũmre jê 
Nẽ cô pê  
Hũmre jê 

 
Hê te nã cô puror 
Hê te nã cô puror 

 
Nẽ cô pê  
Hũmre jê 
Nẽ cô pê  
Hũmre jê 

 
Hê te nã cô puror 
Hê te nã cô puror 

 
Nẽ cô pê  
Hũmre jê 
Nẽ cô pê  
Hũmre jê 
Nẽ cô pê  
Hũmre jê 
Nẽ cô pê  
Hũmre jê 

 
 

No rio 
                                   Cunhado 

No rio 
   Cunhado324 

No rio 
Cunhado 

No rio 
Cunhado 

 
Com as pernas no rio raso 
Com as pernas no rio raso 

 
No rio 

Cunhado 
No rio 

Cunhado 
 

Com as pernas no rio raso 
Com as pernas no rio raso  

 
No rio 

Cunhado 
No rio 

Cunhado 
No rio 

Cunhado 
No rio 

Cunhado 
 

Xàj conclui sua linha de cantos da madrugada. Já é quase de manhã e, apesar de já 

bastante cansado, ele decide seguir cantando, enunciando agora um repertório específico de 

cantos de maracá, que só pode ser executado nesse momento preciso, quando o céu já começa 

a clarear: são os “cantos do Sabiá” (Xwỳc jarkwa), nos quais este passarinho canta sobre uma 

profusão de outros seres para, ao final, cantar seu próprio nome:  

 

Xwỳc jarkwa 

(“Cantos do Sabiá”) 
  
i. (companheiro do próximo) 

 
Ha que ja cô prêpê cãmã xa 
Ha que ja cô prêpê cãmã xa 
Ha que ja cô prêpê cãmã xa 

 
 

Capivara dentro do rio  
Capivara dentro do rio  
Capivara dentro do rio  

                                                        
324 “Cunhado”, ou “genro”, foi a tradução que meus interlocutores propuseram da expressão hũmre jê, que 
apresenta a palavra para “homem” (ou “macho”, por oposição a “mulher”, ou “fêmea”, carrãj) seguido do 
morfema jê, que em certos contextos atua como marcador de afinidade. 
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Ha que ja cô prêpê cãmã xa 
 

Ju we ju we 
Ju we ju we 

 
Ha que ja cô prêpê cãmã xa 
Ha que ja cô prêpê cãmã xa 

 
Ju we ju we 
Ju we ju we 

 
Ha que ja cô prêpê cãmã xa 
Ha que ja cô prêpê cãmã xa 
Ha que ja cô prêpê cãmã xa 
Ha que ja cô prêpê cãmã xa 

Capivara dentro do rio  
 

     Ju we ju we325 
Ju we ju we 

 
Capivara dentro do rio  
Capivara dentro do rio  

 
Ju we ju we 
Ju we ju we 

 
Capivara dentro do rio  
Capivara dentro do rio  
Capivara dentro do rio  
Capivara dentro do rio  

 
ii. 

Ha que ja cô tàmà cãmã xa 
Ha que ja cô tàmà cãmã xa 
Ha que ja cô tàmà cãmã xa 
Ha que ja cô tàmà cãmã xa 

 
Ju we ju we 
Ju we ju we 

 
Ha que ja cô tàmà cãmã xa 
Ha que ja cô tàmà cãmã xa 

 
Ju we ju we 
Ju we ju we 

 
Ha que ja cô tàmà cãmã xa 
Ha que ja cô tàmà cãmã xa 
Ha que ja cô tàmà cãmã xa 
Ha que ja cô tàmà cãmã xa 

 
    Rio está enchendo326 

Rio está enchendo  
Rio está enchendo 
Rio está enchendo  

 
Ju we ju we 
Ju we ju we 

 
Rio está enchendo 
Rio está enchendo  

 
Ju we ju we 
Ju we ju we 

 
Rio está enchendo 
Rio está enchendo  
Rio está enchendo 
Rio está enchendo 

 
iii. 

Crã toj he toj he 
Jô cãj cãj ti tere 

 
Crã toj he toj he 
Jô cãj cãj ti tere 

 
Crã toj he toj he 
Jô cãj cãj ti tere 

 
Crã toj he toj he 
Jô cãj cãj ti tere 

 
Crã toj he toj he 
Jô cãj cãj ti tere 

 
Crã toj he toj he 
Jô cãj cãj ti tere 

 
    Balança a cabeça327 

Papagaio-curica 
 

Balança a cabeça 
Papagaio-curica 

 
Balança a cabeça 
Papagaio-curica 

 
Balança a cabeça 
Papagaio-curica 

 
Balança a cabeça 
Papagaio-curica 

 
Balança a cabeça 
Papagaio-curica 

 
  

                                                        
325 Segundo Hapykrit, “ju we é o barulho da capivara que caiu dentro d´água e está rodando lá dentro”. 
326 Segundo Wohoti, “ainda é cantiga de capivara, mas agora não aparece o nome dela, porque o rio encheu”. 
327 Segundo Xàj, “papagaio-curica está levantando a cabeça como quando está comendo ou cantando” 
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iv. (companheiro do próximo) 
 

Pànà re jô wa ha 
Jô wa ha hĩn he 

 
Pànà re jô wa ha 
Jô wa ha hĩn he 

 
Pànà re jô wa ha 
Jô wa ha hĩn he 

 
Pànà re jô wa ha 
Jô wa ha hĩn he 

 
Jô wa ha hĩn he 
Jô wa ha hĩn he 

 
Pànà re jô wa ha 
Jô wa ha hĩn he 

 

 
 

Ararinha vou 
   Vou espantar328 

 
Ararinha vou 
Vou espantar 

 
Ararinha vou 
Vou espantar 

 
Ararinha vou 
Vou espantar 

 
Ararinha vou 
Vou espantar 

 
Ararinha vou 
 Vou espantar 

 
v. 

He hetere jõ wa ha 
Jô wa ha hĩn he he 

 
He hetere jõ wa ha 
Jô wa ha hĩn he he 

 
He hetere jõ wa ha 
Jô wa ha hĩn he he 

 
He hetere jõ wa ha 
Jô wa ha hĩn he he 

 
He hetere jõ wa ha 
Jô wa ha hĩn he he 

 
He hetere jõ wa ha 
Jô wa ha hĩn he he 

 
Periquitinho vou 

Vou espantar 
 

Periquitinho vou 
Vou espantar 

 
Periquitinho vou 

Vou espantar 
 

Periquitinho vou 
Vou espantar 

 
Periquitinho vou 

Vou espantar 
 

Periquitinho vou 
Vou espantar 

 
vi. 

Hi jô we we he 
Hi jô we we he 
Hi jô we we he 
Hi jô we we he 

 
Que te po ne me xũ jê te 

Cre rô to hõ xuw wa caprãr 
 

Hi jô we we he 
Hi jô we we he 

 
Que te po ne me xũ jê te 

Cre rô to hõ xuw wa caprãr 
 

 
 Hi jô we we he  
Hi jô we we he  
Hi jô we we he  
Hi jô we we he  

 
[Nossos] antepassados 

Arrancaram inhame da areia 
 

     Hi jô we we he329  
Hi jô we we he  

 
[Nossos] antepassados 

Arrancaram o inhame da areia 
 

                                                        
328 Segundo Hapykrit, eu vou espantar a ararinha e, no canto seguinte, o periquitinho, porque “eles estão comendo 
alguma coisa (arroz, cajú, manga, frutos de buriti)”.  
329 Hapykrit explica que esse canto é perigoso e que, quando ele é cantado, as cantoras grávidas se viram de lado, 
como se para se proteger do cantor. No entanto, não pude obter mais informações sobre o que exatamente seria 
perigoso no canto. 
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Hi jô we we he 
Hi jô we we he 
Hi jô we we he 
Hi jô we we he 

Hi jô we we he  
Hi jô we we he  
Hi jô we we he  
Hi jô we we he  

 
vii. (companheiro do próximo) 

 
Rehe rehe  

Amxôre ca xwa 
 

Rehe rehe  
Amxôre ca xwa 

 
Rehe rehe  

Amxôre ca xwa 
 

Rehe rehe  
 Amxôre ca xwa 
  

Rehe rehe  
Amxôre ca xwa 

 
Rehe rehe  

Amxôre ca xwa 
 

 
 

Rehe rehe 
Ratinho salgado 

 
Rehe rehe 

Ratinho salgado 
 

Rehe rehe  
Ratinho salgado 

 
Rehe rehe  

Ratinho salgado 
 

Rehe rehe  
Ratinho salgado 

 
  Rehe rehe330  

Ratinho salgado 

viii.  
Rehe rehe  

Pàrà xô hyre 
 

Rehe rehe  
Pàrà xô hyre 

 
Rehe rehe  

Pàrà xô hyre 
 

Rehe rehe  
Pàrà xô hyre 

 
Rehe rehe  

Pàrà xô hyre 
 

Rehe rehe  
Pàrà xô hyre 

 

 
Rehe rehe  

Semente do croá 
 

Rehe rehe  
Semente do croá 

 
Rehe rehe  

Semente do croá 
 

Rehe rehe  
Semente do croá 

 
Rehe rehe  

Semente do croá 
 

Rehe rehe  
Semente do croá 

ix. 
Rehe rehe 

Ha roj cũmũ re caj mã jo pere mõ 
 

Rehe rehe 
Ha roj cũmũ re caj mã jo pere mõ 

 
Rehe rehe 

Ha roj cũmũ re caj mã jo pere mõ 
 

 
Rehe rehe  

    Besourinho voa na fumaça331 
 

Rehe rehe  
Besourinho voa na fumaça  

 
Rehe rehe  

Besourinho voa na fumaça  
 

                                                        
330 Segundo Xàj, rehe rehe é o barulho do rato roendo algo. Note-se, contudo, que tal sentido não é atribuído a 
esse enunciado no canto seguinte, seu companheiro, onde ele também ocorre. 
331 Segundo Hapykrit, aroj é um inseto que que se parece com uma cigarra e que gosta de fogo, sendo atraído por 
sua fumaça). Xàj, contudo, dá uma interpretação diferente: “acho que o besourinho queimou sua casquinha, e por 
isso está saindo fumaça”. 
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Rehe rehe 
Ha roj cũmũ re caj mã jo pere mõ 

 
Rehe rehe 

Ha roj cũmũ re caj mã jo pere mõ 
 

Rehe rehe 
Ha roj cũmũ re caj mã jo pere mõ 

Rehe rehe  
Besourinho voa na fumaça  

 
Rehe rehe  

Besourinho voa na fumaça  
 

Rehe rehe  
   Besourinho voa na fumaça 

 
x. (companheiro do próximo) 

 
Ampo ry ti te pe  

Pry ja here 
 

Ampo ry ti te pe  
Pry ja here 

 
Ampo ry ti te pe  

Pry ja here 
 

Ampo ry ti te pe  
Pry ja here 

 
Ampo ry ti te pe  

Pry ja here 
 

Ampo ry ti te pe  
Pry ja here 

 
 

Algo comprido  
Está barrando o caminho 

 
Algo comprido  

   Está barrando o caminho332 
 

Algo comprido  
Está barrando o caminho 

 
Algo comprido  

Está barrando o caminho 
 

Algo comprido  
Está barrando o caminho 

 
Algo comprido  

Está barrando o caminho 
 

xi.  
Cô jũ tàrà  

Cagã ry ti te pe 
 

Cô jũ tàrà  
Cagã ry ti te pe 

 
Cô jũ tàrà  

Cagã ry ti te pe 
 

Cô jũ tàrà  
Cagã ry ti te pe 

 
Cô jũ tàrà  

Cagã ry ti te pe 
 

Cô jũ tàrà  
Cagã ry ti te pe 

 
Protegendo o rio  

Cobra grande  
 

Protegendo o rio  
Cobra grande  

 
Protegendo o rio  

Cobra grande  
 

Protegendo o rio  
Cobra grande  

 
Protegendo o rio  

Cobra grande 
 

Protegendo o rio  
Cobra grande  

 
xii. 

Rehe tuttu  
Hapy jaca  

 
Rehe tuttu  
Hapy jaca  

 
Rehe tuttu  

 
Rabo branco  
Da rolinha 

 
Rabo branco  
Da rolinha 

 
Rabo branco  

                                                        
332 Algo comprido está atravessando o caminho e impedindo a passagem de outras pessoas ou animais. O canto 
seguinte, seu companheiro, esclarece, contudo, a identidade do ser em questão: é uma grande cobra, que está 
protegendo o rio. 
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Hapy jaca  
 

Rehe tuttu  
Hapy jaca  

 
Rehe tuttu  
Hapy ja ca  

 
Rehe tuttu  
Hapy jaca   

Da rolinha 
 

Rabo branco  
Da rolinha 

 
Rabo branco  
Da rolinha 

 
Rabo branco  
Da rolinha 

 
xiii. (companheiro do próximo) 

 
Wa nãmã pàtà wỳ kãmã 
Wa nãmã pàtà wỳ kãmã 
Wa nãmã pàtà wỳ kãmã 
Wa nãmã pàtà wỳ kãmã 

 
Ha crow wa xỳ te ne 
Ha crow wa xỳ te ne 

 
Wa nãmã pàtà wỳ kãmã 
Wa nãmã pàtà wỳ kãmã 

 
Ha crow wa xỳ te ne 
Ha crow wa xỳ te ne 

 
Wa nãmã pàtà wỳ kãmã 
Wa nãmã pàtà wỳ kãmã 
Wa nãmã pàtà wỳ kãmã 
Wa nãmã pàtà wỳ kãmã 

 
 

    Estou com pàdwỳ333 
Estou com pàdwỳ 
Estou com pàdwỳ 
Estou com pàdwỳ 

 
Com xỳ vou atrás da tora 
Com xỳ vou atrás da tora 

 
Estou com pàdwỳ 
Estou com pàdwỳ 

 
Com xỳ vou atrás da tora 
Com xỳ vou atrás da tora 

 
Estou com pàdwỳ 
Estou com pàdwỳ 
Estou com pàdwỳ 
Estou com pàdwỳ 

 
xiv.  

Wa nãmã xà  
Cà kãmã 

Wa nãmã xà  
Cà kãmã 

Wa nãmã xà  
Cà kãmã 

Wa nãmã xà  
Cà kãmã 

 
Ha crow wa xỳ te ne 
Ha crow wa xỳ te ne 

 
Wa nãmã xà  

Cà kãmã 
Wa nãmã xà  

Cà kãmã 
 

Ha crow wa xỳ te ne 
Ha crow wa xỳ te ne 

 
Wa nãmã xà  

 
Estou de pé  

No pátio 
Estou de pé  

No pátio 
Estou de pé  

No pátio 
Estou de pé  

No pátio 
 

Com xỳ vou atrás da tora 
Com xỳ vou atrás da tora 

 
Estou de pé  

No pátio 
Estou de pé  

No pátio 
 

Com xỳ vou atrás da tora 
Com xỳ vou atrás da tora 

 
Estou de pé  

                                                        
333 Se este conjunto de cantos são do sabiá (xwỳc jarkwa), podemos então pressupor que é ele quem canta, está 
com o pàdwỳ, corre atrás da tora e que, no canto seguinte, é um cantor-pássaro que está de pé no pátio. Como já 
indiquei anteriormente, pàdwỳ é um aerofone feito com cabaça, em formato de berrante, muito usado nos grandes 
amjĩkĩn para manter a animação da aldeia e dos cantores, enquanto xỳ é uma espécie de cinto, com pequenas 
cabaças penduradas, usado pelos corredores de tora quando correm e também na execução dos cantos do Pàrcahàc.  
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Cà kãmã 
Wa nãmã xà  

Cà kãmã 
Wa nãmã xà  

Cà kãmã 
Wa nãmã xà  

Cà kãmã 
 

No pátio 
Estou de pé  

No pátio 
Estou de pé  

No pátio 
Estou de pé  

No pátio 
 

xv. (companheiro do próximo) 
 

Ropo 
 Ropo ne hi mã har ri kwa  

Har ri kwa ja re mã 
Ropo 

 Ropo ne hi mã har ri kwa 
Har ri kwa ja re mã 

Ropo 
 Ropo ne hi mã har ri kwa 

Har ri kwa ja re mã 
Ropo 

 Ropo ne hi mã har ri kwa 
Har ri kwa ja re mã 

 
Har ri kwa caprô ti 
Har ri kwa caprô ti 

 
Ropo 

 Ropo ne hi mã har ri kwa 
Har ri kwa ja re mã 

Ropo 
 Ropo ne hi mã har ri kwa 

Har ri kwa ja re mã 
 

Har ri kwa caprô ti 
Har ri kwa caprô ti 

 
Ropo 

 Ropo ne hi mã har ri kwa 
Har ri kwa ja re mã 

Ropo 
 Ropo ne hi mã har ri kwa 

Har ri kwa ja re mã 
Ropo 

 Ropo ne hi mã har ri kwa 
Har ri kwa ja re mã 

Ropo 
 Ropo ne hi mã har ri kwa 

Har ri kwa ja re mã 

 
 

Onça  
Onça com sua boca  

    Com sua boca fala334 
Onça  

Onça com sua boca  
Com sua boca fala 

Onça  
Onça com sua boca  
Com sua boca fala 

Onça  
Onça com sua boca  
Com sua boca fala 

 
Com a boca ensanguentada 
Com a boca ensanguentada 

 
Onça  

Onça com sua boca  
Com sua boca fala 

Onça  
Onça com sua boca  
Com sua boca fala 

 
Com a boca ensanguentada  
Com a boca ensanguentada  

 
Onça  

Onça com sua boca  
Com sua boca fala 

Onça  
Onça com sua boca  
Com sua boca fala 

Onça  
Onça com sua boca  
Com sua boca fala 

Onça  
Onça com sua boca  
Com sua boca fala 

 
xvi.  

Xepe  
Xepe ne hi mã har ri kwa 

Har ri kwa ja re mã 
Xepe  

Xepe ne hi mã har ri kwa 
Har ri kwa ja re mã 

Xepe  

 
Morcego 

Morcego com sua boca  
Com sua boca fala 

Morcego 
Morcego com sua boca  

Com sua boca fala 
Morcego 

                                                        
334 Segundo Xàj, “onça está contando que está com sangue na boca porque comeu carne crua”. E Hapykrit 
acrescenta: “Mẽhĩ levou fogo da onça e ela agora só come coisa crua, por isso sua boca está cheia de sangue”. 
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Xepe ne hi mã har ri kwa 
Har ri kwa ja re mã 

Xepe  
Xepe ne hi mã har ri kwa 

Har ri kwa ja re mã 
 

Ha cre crac curi 
Ha cre crac curi 

 
Xepe  

Xepe ne hi mã har ri kwa 
Har ri kwa ja re mã 

Xepe  
Xepe ne hi mã har ri kwa 

Har ri kwa ja re mã 
 

Ha cre crac curi 
Ha cre crac curi 

 
Xepe  

Xepe ne hi mã har ri kwa 
Har ri kwa ja re mã 

Xepe  
Xepe ne hi mã har ri kwa 

Har ri kwa ja re mã 
Xepe  

Xepe ne hi mã har ri kwa 
Har ri kwa ja re mã 

Xepe  
Xepe ne hi mã har ri kwa 

Har ri kwa ja re mã 

Morcego com sua boca  
Com sua boca fala 

Morcego 
Morcego com sua boca  

Com sua boca fala 
 

De dentro de minha toca 
De dentro de minha toca 

 
Morcego 

Morcego com sua boca  
Com sua boca fala 

Morcego 
Morcego com sua boca  

Com sua boca fala 
 

De dentro de minha toca 
De dentro de minha toca 

 
Morcego 

Morcego com sua boca  
Com sua boca fala 

Morcego 
Morcego com sua boca  

Com sua boca fala 
Morcego 

Morcego com sua boca  
Com sua boca fala 

Morcego 
Morcego com sua boca  

Com sua boca fala 
 

xvii. (companheiro dos dois próximos) 
 

Xwỳcỳ  
Xwỳcỳ ne hi mã mã har ri kwa 

Har ri kwa jare mã 
Xwỳcỳ  

Xwỳcỳ ne hi mã mã har ri kwa 
Har ri kwa jare mã 

Xwỳcỳ  
Xwỳcỳ ne hi mã mã har ri kwa 

Har ri kwa jare mã 
Xwỳcỳ  

Xwỳcỳ ne hi mã mã har ri kwa 
Har ri kwa jare mã 

 
Ha cro crac curi 
Ha cro crac curi 

 
Xwỳcỳ  

Xwỳcỳ ne hi mã mã har ri kwa 
Har ri kwa jare mã 

Xwỳcỳ  
Xwỳcỳ ne hi mã mã har ri kwa 

Har ri kwa jare mã 
 

Ha cro crac curi 
Ha cro crac curi 

 

 
 

Sabiá  
Sabiá com sua boca 
Com sua boca fala 

Sabiá  
Sabiá com sua boca 
Com sua boca fala 

Sabiá  
Sabiá com sua boca 
Com sua boca fala 

Sabiá  
Sabiá com sua boca 
Com sua boca fala 

 
Pousado no cipó 
Pousado no cipó 

 
Sabiá  

Sabiá com sua boca 
Com sua boca fala 

Sabiá  
Sabiá com sua boca 
Com sua boca fala 

 
Pousado no cipó 
Pousado no cipó 
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Xwỳcỳ  
Xwỳcỳ ne hi mã mã har ri kwa 

Har ri kwa jare mã 
Xwỳcỳ  

Xwỳcỳ ne hi mã mã har ri kwa 
Har ri kwa jare mã 

Xwỳcỳ  
Xwỳcỳ ne hi mã mã har ri kwa 

Har ri kwa jare mã 
Xwỳcỳ  

Xwỳcỳ ne hi mã mã har ri kwa 
Har ri kwa jare mã  

Sabiá  
Sabiá com sua boca 
Com sua boca fala 

Sabiá  
Sabiá com sua boca 
Com sua boca fala 

Sabiá  
Sabiá com sua boca 
Com sua boca fala 

Sabiá  
Sabiá com sua boca 
Com sua boca fala 

 

Amanhece o dia na aldeia e Xàj, Comcà, Coxêr e as demais pessoas presentes no 

pátio se dispersam para irem cuidar de suas atividades cotidianas.  

* 

Vemos assim que, se como me dizia Piikên, “antes os animais não só podiam 

cantar, como cantavam sobre outros bichos”, enquanto que “hoje somente o homem canta, e 

somente sobre o próprio homem335”, durante a performance do maracá veados-mateiro, 

galheiro, catingueiro e tatús; raposas, macacos, iraras e tamanduás; onças, cachorros, antas e 

caititus; mucuras, coelhos, capivaras e gatos-maracajá; ratos, morcegos, jabutis e quatis; cotias, 

emas, arraias e jacarés; gaviões, corujas, papagaios e lambús; araras, rolinhas, ferreirinhos e 

curiós; bicos-de-brasa, garças, tucanos, beija-flores e sabiás; besouros, piolhos, marimbondos, 

abelhas e sucuris, bem como diversas espécies de peixes e de plantas (buritis, bacabas, tucuns, 

favas e patis, ∞) comparecem ao pátio para contar – a todos que os ouvem e são capazes de 

decifrar suas palavras – sobre seu modo de vida e sobre a forma como eles gostam (kĩn) de estar 

no mundo. Poderoso instrumento de mediação, as imagens produzidas pelos cantos de/do 

maracá existem, assim, em um espaço-tempo indefinido, um presente indeterminado que 

conecta o aqui e o agora da performance com o aqui e agora dos tempos míticos e que, 

conflitando diferentes perspectivas, faz com que os cantores e as cantoras interajam não 

somente entre si, mas também com uma profusão de outros seres que, por um instante, 

recuperam suas vozes, tornam-se visíveis e se alegram no centro da aldeia: forma expressiva 

que os krahô criaram para dizer que só é possível seguir adiante – que só vale a pena seguir 

adiante – se por meio da produção contínua de um estado generalizado de alegria (kĩn xà), que 

se prolongue para além dos limites do humano.  

Isso posto, concluamos então com uma outra brilhante reflexão de Getúlio 

Kruwakaj, na qual ele compara o maracá empunhado pelo cantor no centro da aldeia ao próprio 

                                                        
335 Referência aos cantos cupẽ que, segundo os Krahô, só falam sobre intrigas amorosas, problemas pessoais, etc. 
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Pé-do-Céu e afirma que enquanto ele continuar cantando e movimentando, o mundo jamais irá 

acabar, pois estará sempre (re)começando: 

 

Eu começo de cantar com o maracá, 

  que é o Pé de Mundo, 

que eu peguei no Pé de Mundo, 

que eu tô tocando. 

E o maracá tem respiração, 

tem respiração. 

O Pé que eu tô segurando,  

nesse pé de maracá, 

que é o Pé de Mundo, 

é e não acaba. 

O Pica-Pau, ainda até hoje, 

começa de cantar... 336 

 

 
Figura 31: a aldeia Pé de Coco vista de cima de uma chapada. Foto Ian Packer, 2017. 

 
  

                                                        
336 Citado por Aldé (2013: 67); re-segmentado por mim. 
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Epílogo 
 

Ao longo deste percurso realizado por uma pequena região do vasto universo das 

artes verbais krahô, parti da narrativa mítica de origem dos (belos) cantos de maracá para chegar 

ao momento em que eles são executados por cantores e cantoras atuais no pátio da aldeia. Entre 

um ponto e outro, tratei também de algumas outras modalidades do discurso ritual krahô, as 

quais me permitiram discernir e discutir algumas das concepções, imagens e conceitos que se 

mostraram centrais para a compreensão do modo como os Krahô pensam e produzem os valores 

e sentidos associados ao estar e ao cantar no pátio. O estudo articulado destas distintas formas 

de conhecimento buscou proceder por meio de um exercício cruzado em que o comentário 

etnográfico dos “textos” produzidos em campo permitiu problematizar e enriquecer suas 

possibilidades de tradução e, inversamente, o processo de tradução de tais “textos” permitiu 

problematizar e enriquecer as possibilidades de compreensão etnográfica dos temas por eles 

tocados. Este exercício, por definição circular e infinito, acabou por revelar que essas formas 

de conhecimento compartilham entre si não só certas características sociológicas fundamentais 

para sua execução e transmissão – a autonomia em relação ao sistema onomástico e às relações 

e prerrogativas rituais por ele organizadas; a visibilização plena de seus enunciadores no centro 

da aldeia, que se apresentam como conhecedores singulares dos saberes em questão – como 

também uma poética oral em comum, que por meio de imagens e elaborações que se ecoam, se 

complementam e se ampliam mutuamente, faz da memória e do esquecimento um assunto de 

constante reflexão.  

No cerne de tal reflexão, encontramos a questão geral de como se esquecer dos 

mortos que o tempo subtrai aos vivos sem deixar de repor os conhecimentos que possibilitam 

a (re)produção do esplendor da forma de vida mẽhĩ, tal como esta se encarna na imagem do 

mundo vivido pelos antepassados. Essa questão foi formulada de diferentes maneiras pelos 

Krahô em cada um dos capítulos da tese: como se lembrar e espalhar os cantos de nossos 

antepassados sem cair na repetição exagerada, que levaria ao enfraquecimento de seu interesse 

junto às novas gerações e, consequentemente, a seu abandono? Como replicar a forma mẽhĩ 

desses cantos e ao mesmo tempo afirmar a singularidade de cada pessoa e coletivo? Como 

produzir a alteridade dos mortos sem deixar que se instale no socius humano um estado de 

tristeza e fraqueza que provocaria a desagregação do coletivo ao qual pertencem os que 

permanecem vivos? Como diferir de si mesmo sem correr o risco de provocar uma 

transformação generalizada que levaria os mẽhĩ a se assemelharem aos cupẽ e a perderem a 
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diferença que tanto estimam? A esses questionamentos, os cantos e discursos cerimoniais aqui 

analisados sugerem que para os Krahô, como para tantos povos ameríndios, a atualização por 

meio da ação ritual de vozes e perspectivas de alteridades humanas (inter-geracionais e supra-

locais) e não-humanas (inter-específicas) no centro da aldeia é capaz de promover tais 

transformações de forma controlada e, com isso, gerar continuamente pessoas e coletivos belos 

(impej), alegres (kĩn) e singulares. 

Gostaria então de encerrar este trabalho com a apresentação de um último canto, 

que além de possuir características das diferentes formas discursivas analisadas ao longo da 

tese, condensa em si, de maneira exemplar, boa parte das questões que foram aqui tratadas. 

Certa vez, enquanto Xàj conduzia uma animada cantoria de maracá no pátio da aldeia 

Cachoeira, Francisco Pootyt, mestre ritual da aldeia Capitão do Campo, inesperadamente 

começou a entoar um belíssimo canto (que eu jamais havia escutado antes), elevando sua voz 

acima das vozes do cantor e das cantoras ali reunidas, à maneira do que fez Kõc em seu 

chamado. Como vim a saber pouco depois, tratava-se da execução de um gênero verbal 

semelhante ao Kàjre jarkwa337, cuja enunciação (idealmente) também deveria ser realizada a 

duas vozes, por dois cantores posicionados no centro da aldeia. No entanto, devido à ausência 

de um outro cantor com quem dialogar, Pootyt, um dos últimos e melhores conhecedores dessa 

modalidade de canto (e que, por esta razão, já tem seu nome associado a ele), decidiu cantá-lo 

sozinho naquela noite, à maneira do que fez Tejapôc. Diferentemente do que acontece no Kàjre 

jarkwa, contudo, nesta modalidade de canto ritual não se narra a história da Machadinha, seu 

conteúdo narrativo se restringindo à elaboração da condição penosa em que se encontra o cantor 

no pátio e ao elogio da força e da perseverança com que ele se dedica a sua tarefa: apesar de 

Frio-Noite o fazer sofrer, diz Pootyt, ele se manterá de pé, aqui, na clareira dos antepassados, 

cantando os cantos que foram por eles ensinados.  

Em suas linhas finais, Pootyt compara então os cantos dos antepassados a uma 

mulher, ou melhor, compara o movimento (temporal) de deles se lembrar ao movimento 

(espacial) de uma mulher que sai do calor de sua casa e vem ao pátio para estar perto dele – 

imagem que remete àquela das vozes femininas atuando como lenha para a voz do cantor 

durante as performances do maracá e à afirmação de Xàj, reencontrada na letra do Kàjre jarkwa, 

de que os cantos são como uma “namorada” para ele. Assim, se no início de seu canto Pootyt 

                                                        
337 Com efeito, se o Kàjre jarkwa também é denominado Mẽ icakôc cati (“nossas grandes palavras”, “nossa grande 
fala”), o gênero verbal do qual este canto de Pootyt constitui um exemplar também pode ser denominado Mẽ 
icakôc kryjre (“nossas pequenas palavras”, ou “nossa pequena fala”), contraste que indica a ausência dos 
enunciados sobre os eventos míticos em seu conteúdo. 
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se encontra sozinho e enfraquecido, tal como um quati em seu “ninho orvalhado” – metáfora 

de sua condição e imagem por meio da qual ele busca agenciar a valentia deste animal para 

enfrentar Frio-Noite –, ao final ele já estará aquecido pela memória dos cantos dos antepassados 

e pelo próprio ato de cantar, crepitando noite adentro no centro da aldeia, como labaredas sobre 

a lenha.  

 
 Canto de Pootyt338 

  
   

1. Jajê cô     Ninho orvalhado339 
 Jajê cô 

 
Ninho orvalhado 

 Rê pa jõmõprỳ De nossa caça 
 Wacõrêêê Quati 

 
5. Jajê cô Ninho orvalhado 
 Jajê cô Ninho orvalhado 
   
 Jajê cô Ninho orvalhado 
 Jajê cô Ninho orvalhado 

 
 Rê pa jõmõprỳ De nossa caça 

10. Wacõrêêê Quati 
 

 Jajê cô Ninho orvalhado 
 Jajê cô Ninho orvalhado 
   
 Hêêê Hêêê 
 Hêêê Hêêê 
   

15. Cute ta jỹre Assim mesmo 
 Cute ta jỹre Assim mesmo 
 Ajkàmà jupjêrê Os que juntos nasceram 
 Ajkàmà irũnũ Os que juntos cresceram 
 Nãmã aric quiri Fiquem tranquilos 
   

20. Nãmã aric quiri Fiquem tranquilos 
 Kãmã amã amjĩ jikwa xà cacro pej ti te Deitados próximos ao fogo 
 Kãmã amã jũmãn nõ pê ri mã E sem fazerem barulho 
 Kãmã kàràrà ti jê nõ mã Com alguns belos cantos 
 Kãmã amã tahnã amjĩ to ankrê nẽ Em silêncio fiquem 
   

25. Wa kãmã ita reri mã Eu estou aqui 
 Kãmã mẽ cupãmũjê nõ japuhnã Depois de nossos antepassados 
 Kãmã kàràrà ti jê nõ to Com alguns de seus belos cantos 
 Kãmã hũjakry mã rỳquê ti [E ainda que] Frio-Noite me enfraqueça 
 Kãmã amjĩ caprĩ to xãmre rê nẽ De pé permaneço 
   

30. Mẽr ampo nãnãnre nã Mas então por que 
                                                        
338 Uma tradução ligeiramente diferente desse canto pode ser encontrada em Packer (2019b), onde também 
desenvolvo uma análise mais detalhada sobre ele, retomando alguns dos argumentos apresentados ao longo da 
tese. Uma tradução em inglês também pode ser encontrada em Packer (2019a). 
339 Em uma tradução literal, o ninho estaria apenas “molhado” ou “úmido” (cô é água), mas procurei aproveitar 
aqui a imagem do orvalho que, no capítulo IV, meus interlocutores utilizaram para me falar sobre as características 
e as qualidades de Frio-Noite. 
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 Mẽr ampo nãnãnre nã Mas então por que 
 Pê ajco quêtê mam mẽ cupãmũjê nõ te harikwa As palavras de nossos antepassados 
 Jôtô ti kàràrà ti jê nõ E alguns dos belos cantos 
 Jôtô ti to kãmã cuhê to ipa reri mã Que de pé sempre cantavam 
  [já não se ouve mais?] 
   

35. Wa kãmã ita reri mã Eu estou aqui 
 Wa kãmã ita reri mã Eu estou aqui 
 Kãmã ipê cacôxàre te Eu – o sêmen dolorido340 
   
 Kãmã ipê cacôxàre te Eu – o filho 
 Kãmã ajpẽn japuhnã rỳquê te hũjakry mã Venho sentir Frio-Noite 

40. Kãmã mẽ cupãmũjê nõ japuhnã rỳquê te E de pé, depois de nossos antepassados 
 Kãmã amjĩ nã hũjakry cupãj to xãm reri mã Com Frio-Noite sofrer 
   
 Wa kãmã ita reri mã Eu estou aqui 
 Kãmã mẽ cupãmũjê nõ japuhnã nõ Depois de nossos antepassados 
 Rỳquê te kàràrà ti jê nõ to E alguns de seus belos cantos 

45. Kãmã amjĩ ijõ prõkwỳj nẽ Como uma mulher 
 Kãmã rỳquê te amjĩ kôt camẽn to mõr rê nẽ Trago para perto de mim 
   
 Hêêê Hêêê 
 Hêêê Hêêê 
 Hêêê Hêêê 
   

50. Hêêê Hêêê 
   
 Rỳtyre nã Sobre a lenha 
 Rỳtyre nã Sobre a lenha 
 Wa icarêrê     Labareda sou341 

 
 Rỳtyre nã Sobre a lenha 

55. Wa icarêrê Labareda sou 
   

 Hêêê Hêêê 

 

  

                                                        
340 Eu – o sêmen dolorido: imagem que faz alusão simultaneamente à paternidade (sêmen) e à dor sentida pela mãe 
no parto e que constitui uma metáfora para “filho” (significado literal que aproveito na linha seguinte). Esta 
autocaracterização do cantor como um filho ecoa, aliás, na expressão em língua krahô que traduzo por 
“antepassado” (mẽ cupãmũjê nõ; linhas 26, 32, 40 e 43), em cuja composição encontramos seu termo de parentesco 
correlato: pãm (“pai”). No entanto, se estas imagens recorrem ao idioma da filiação, de forma alguma elas devem 
ser compreendidas como constituindo referência de um filho a seu genitor e sim, como argumentado ao longo da 
tese, como expressão de uma relação mais ampla entre o enunciador e os antepassados, na continuidade dos quais 
ele se coloca. 
341 Rỳtyre é o modo como a palavra krỳtre é realizada no canto. Trata-se, literalmente, do nome da árvore angico 
(Anadenthera macrocarpa), cuja lenha é muito apreciada pelos Krahô por sua capacidade de combustão, tal como 
a que pode ser retirada das árvores jatobá, murici e brasa-azul, às quais Comcà se referiu anteriormente. Da mesma 
forma, carêrê é, de acordo com meus interlocutores, a variante da palavra hakrat (“labareda”) no registro do canto, 
que apresenta ainda o pronome livre de 1a pessoa do singular (wa) e o prefixo pronominal de 1a pessoa (i-), 
indicando, segundo Hapykrit, que “é o próprio cantor que é a labareda, ele tá dizendo que já se esquentou”. 
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Anexos 
 

Anexo I. Terminologia de parentesco krahô. 

 

 Os diagramas e as descrições da terminologia de parentesco krahô apresentados abaixo 

foram elaborados por Carlos Paulino a partir de dados coletados por Melatti (1970) e por ele 

próprio (Paulino, 2016). Cabe ressaltar que essas informações não são exaustivas, já que se 

referem apenas às relações de filiação e de casamento que constituem o núcleo de parentesco 

mais próximo de ego, deixando de lado a terminologia utilizada para designar os parentes 

mortos e os(as) amigos(as) formais, os termos triádicos e uma série de termos que podem ter 

abrangência maior ou menor do que os que são aqui listados e apresentar variações de acordo 

com a idade relativa e o sexo da pessoa referida.  

 

Terminologia para consanguíneos – egos masculino e feminino. 
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1) Inxũ – termo usado por ego masculino ou feminino para se referir ao(s) pai(s) e a 

todos os homens que um pai chame de itõ (5). Ex.: F, FB, FFBS, etc. 

 2) Inxê – termo usado por ego masculino ou feminino para se referir à(s) mãe(s) e a 

todas as mulheres que uma mãe chame de itõj (6). Ex.: M, MZ, MMZD, etc. 

3) Quêtti – termo usado por ego masculino ou feminino para se referir a todos os homens 

que uma mãe chame de itõ (5), bem como a todos os seus parentes de sexo masculino que 

tenham duas ou mais gerações de diferença para consigo. Também é usado por ego masculino 

para se referir a seu nominador e a qualquer homem mais velho que tenha o mesmo nome que 

ele. Ex.: MB, MMZS, MF, FF, MFF, FMF, etc. 

 4) Tyj – termo usado por ego masculino e feminino para se referir a todas as mulheres 

que um pai chame de itõj (6), bem como a todas as suas parentes de sexo feminino que tenham 

duas ou mais gerações de diferença para consigo. Também é usado por ego feminino para se 

referir a sua nominadora e a qualquer mulher mais velha que tenha o mesmo nome que ela. Ex.: 

FZ, FFBD, FM, MM, FFM, MMM, etc. 

 5) Itõ – termo usado por ego masculino ou feminino para se referir a todos os homens 

que sejam filhos de um homem a quem chamam de inxũ (1) e/ou de uma mulher a quem 

chamam de inxê (2). Ex.: B, FBS, MZS, FFBSS, MMZDS, etc. 

 6) Itõj – termo usado por ego masculino ou feminino para se referir a todas as mulheres 

que sejam filhas de um homem a quem chamam de inxũ (1) e/ou de uma mulher a quem chamam 

de inxê (2). Ex.: Z, MZD, FBD, MMZDD, FFBSD, etc. 

 7) Ikra – termo usado por ego masculino ou feminino para se referir aos filhos(as) de 

ambos os sexos, bem como aos filhos(as) de todos os homens chamados de itõ (5) (para ego 

masculino) ou aos filhos(as) de todas as mulheres chamadas de itõj (6) (para ego feminino). 

Ex.: S, D, mBS, mBD, fZS, fZD, etc. 

 8) Itàmxwỳ – termo usado por ego masculino ou feminino para se referir aos filhos(as) 

de ambos os sexos de todas as pessoas a quem chamam ikra (7) ou itàmxwỳ (8), bem como aos 

filhos(as) de todos os homens chamados de itõ (5) (para ego feminino) ou aos filhos(as) de 

todas as mulheres chamadas de itõj (6) (para ego masculino). Ex.: SS, SD, DD, DS, fBS, fBD, 

mZS, mZD. Aqueles que ocupam essas últimas quatro posições também podem ser 

denominados japar (fBS, mZS; um “sobrinho”) e japarxwỳj (fBD, mZD; uma “sobrinha”). 
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Terminologia para afins – egos masculino e feminino. 

  

9) Ipjẽn – usado por ego feminino para se referir ao(s) seu(s) cônjuge(s), todos os 

homens que um cônjuge chame de itõ (5) e todos os cônjuges das mulheres a quem chame de 

itõj (6). Ex.: fH, fHB, fHFBS, fZH, fMZDH, etc. 

 10) Iprõ – usado por ego masculino para se referir à(s) sua(s) cônjuge(s), todas as 

mulheres que uma cônjuge chame de itõj (6) e todas as cônjuges dos homens a quem chame de 

itõ (5). Ex.: mW, mWZ, mWMZD, mBW, mFBSW, etc. 

 11) Ipãjê – usado por ego masculino para se referir a todos os homens que sua(s) 

cônjuge(s) chamem de itõ (5). Ex.: mWB, mWMZS, mWFBS, etc. 

 12) Ityctyjê – usado por ego feminino para se referir a todas as mulheres que seu(s) 

cônjuge(s) chamem de itõj (6). Ex.: fHZ, fHMZD, fHFBD, etc. 

13) Ikrãtũmjê – usado por ego masculino ou feminino para se referir a todos os homens 

que seu(s) cônjuge(s) chamem de inxũ (1). Ex.: HF, WF, HFB, WFB, etc. 

 14) Prôpekêj – usado por ego feminino para se referir a todas as mulheres que seu(s) 

cônjuge(s) chamem de inxê (2). Ex.: fHM, fHMZ, etc. 

 15) Hoxwỳjê – usado por ego masculino para todas as mulheres que sua(s) cônjuge(s) 

chamem de inxê (2), bem como para a(s) cônjuge(s) de todos os homens a quem chame de ikra 

(7). Ex.: mWM, mWMZ, mSW, mBSW, etc. 
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 16) Ixwỳjê – usado por ego feminino para todas as mulheres que sejam cônjuge de algum 

homem que chamem de itõ (5) ou de ikra (7). Ex.: fBW, fFBSW, fMZSW, fSW, fZSW, etc. 

 17) Ipẽajê – usado por ego masculino para se referir a todos os homens que sejam 

cônjuge de alguma mulher que chamem de itõj (6). Usado também por ego masculino ou 

feminino para se referir a todos os homens que sejam cônjuge de alguma mulher que chamem 

de ikra (7). Ex.: mZH, mFBDH, mMZDH, DH, mBDH, fZDH, etc. 
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Anexo II. Segmentação e glosas linguísticas do bloco I do Kàjre jarkwa. 

 

Bloco I 
  
  
1. Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Xy      pa     hanẽ 
 agora 1ENF ASS 
 Agora sou eu mesmo 
  
 Xy pa hanẽẽẽẽẽẽ 
 Xy      pa     hanẽ 
 agora 1ENF ASS     
 Agora sou eu mesmo 
  
 Hà xy pa hanẽ rỳquê kôjkwa kat jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Hà      xy     pa     hanẽ rỳquê kôjkwa kat     j-arẽ     nẽ 
 HORT agora 1ENF ASS   VOC    céu        esteio R-dizer ASSOC 
 Agora sou eu mesmo que sobre o Pé-do-Céu conto 
  
 Hà rỳquê kôjkwa kat jarẽ nẽ pê mã nã mã cumã amjĩ jakrepej nã hajỹrỹ mã mãã 
 Hà     rỳquê kôjkwa kat    j-arẽ     nẽ       pê mã nã mã cu-mã amjĩ  j-akrepej nã   hajỹr   mã mãã 
 HORT VOC    céu        esteio R-dizer ASSOC PD                     3-FOC REFL  R-saber    REL ASSERT ENF 
 Sobre o que antigamente aconteceu no Pé-do-Céu conto, aquilo que conheço bem  
  
5. Hà rỳquê ita ri mã mãã rỳquê kàjre jarẽ nẽ tahnã amjĩ to cuhhê mã rỳquê ajpên ijõ pyka wỳr 
 Hà     rỳquê ita ri mã mãã rỳquê kàj-re               j-arẽ     nẽ       tahnã amjĩ  to      cuhhê mã  
 HORT VOC    aqui   ENF       voc    machado-ATEN R-dizer ASSOC ?        REFL INSTR de.pé  FOC  
 rỳquê ajpên i-j-õ        pyka wỳr 
 VOC   DIR    1-R-POSS terra DIR 
 De pé aqui [no pátio], sobre a Machadinha conto, para minha terra ela veio 
  
 Rỳquê mẽ aquêtjê nõ te caràr cute amjĩ mã tamã cumã hũhkra mã haxàràààààà 
 Rỳquê mẽ a-quêt-jê                   nõ       te caràr cu-te   amjĩ  mã  tamã     
 VOC     PL  2-tio.avô-PL.falecido algum ?  grito  3-ERG REFL FOC 3ENF 
 cu-mã h-ũ-hkra     mã  h-axàr 
 3-FOC R-POSS-mão FOC R-entregar 
 Teus antepassados [ouviram] os cantos e em suas mãos ela foi entregue 
  
 Cumã tamã cumã kàj mã amjĩ to cuhhê tyj mã rỳ cute tahnã amjĩ to ipijarõ mã 
 Cu-mã tamã cu-mã kàj          mã   amjĩ to       cuhhê tyj              mã  
 3-DAT  3ENF 3-DAT machado FOC REFL INSTR de.pé  duro.firme FOC  
 rỳ    cu-te  tahnã amjĩ  to      i-pijarõ mã 
 VOC 3-ERG ?         REFL INSTR R-rodar FOC 
 Para eles o Machado [foi entregue] e de pé eles rodaram [em volta do Pé-do-Céu] 
  
 Hà rỳquê ajpên kyjkyj pej ti rỳquê wỳr mã mãã cumã hopôr to cuhkwỳr curê caxàràààààà 
 Hà    rỳquê ajpên kyjkyj pej    ti     rỳquê wỳr mã mãã cu-mã h-opôr     to      cuhkwỳr curê caxàr 
 HORT VOC   RECP  rápido INTS INTS VOC   DIR ASS           3-FOC R-apressar INSTR andar   começar 
 Depressa têm que caminhar... começo a cantar 
  
 Cumã kàjre jarẽ nẽẽẽẽẽẽ 
 Cu-mã kàj-re               j-arẽ   nẽ 
 3-FOC machado-ATEN R-dizer ASSOC 
 Sobre a Machadinha para eles conto 
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10. Hà cumã kàjre jarẽ nẽ pê mã nã mã cumã tamã cumã amjĩ jakrepej nã hajỹrỹ mã mãã 
 Hà     cu-mã kàjre                 j-arẽ     nẽ      pê mã nã mã cu-mã tamã  
 HORT R-DAT machado-ATEN R-dizer ASSOC PD                      3-FOC 3ENF 
 cu-mã amjĩ  j-akrepej nã   hajỹr mã mãã 
 3-FOC REFL R-saber    REL ASS   ENF 
 Sobre o que antigamente aconteceu com a Machadinha conto, aquilo que conheço bem 
  
 Hà rỳquê pjê kat nã cute amjĩ to ipixêr mã 
 Hà     rỳquê pjê    kat    nã   cu-te   amjĩ  to      i-pixêr  mã 
 HORT VOC     terra esteio REL 3-ERG REFL INSTR R-rodar FOC 
 Em volta do Pé-da-Terra ela rodava 
  
 Hà rỳquê wỳr mã mãã cute caràr par xà wỳr rỳ cute hopôr to cuhkwỳr curê caxàr 
 Hà    rỳquê wỳr mã mãã cu-te  caràr par   xà     wỳr  rỳ   cu-te   h-opôr      to  cuhkwỳr curê caxàr 
 HORT VOC   DIR ENF          3-ERG grito ouvir NMLZ DIR VOC 3-ERG R-apressar INSTR andar   começar      
 [Os cantos] eles ouviram e em sua direção partiram, depressa têm que caminhar... começo a 

cantar 
  
 Hà rỳ cute hopôr to curê caxàr mã rỳquê wỳr mã mãã kyjkyj pej nẽ 
 Hà     rỳ   cu-te   h-opôr       to       curê caxàr mã rỳquê wỳr mã mãã kyjkyj pej   nẽ 
 HORT VOC 3-ERG R-apressar INSTR começar      FOC VOC   DIR  ENF         rápido INTS ASSOC  
 Depressa têm que caminhar 
  
 Hà rỳquê tahnã amjĩ to pỳm mã rỳquê ijatê xà kre mã rỳquê ijõ pĩhhô nã rỳquê ijõ pĩhkre nẽ 
 Hà    rỳquê tahnã amjĩ to       pỳm mã rỳquê i-jatê  xà      kre       mã  rỳquê i-j-õ pĩh-hô  
 HORT VOC   ?        REFL INSTR cair FOC VOC  1-bicho NMLZ buraco FOC VOC   1-R-POSS árvore-folha  
 nã   rỳquê i-j-õ        pĩh-kre            nẽ 
 REL VOC    1-R-POSS árvore-buraco ASSOC 
 Em minha toca de bicho ele [Frio-Noite] caiu, debaixo de minhas folhas, em meu oco de 

árvore [entrou] 
  
15. Hà rỳ cute amjĩ to hohhuc to mõr  
 Hà     rỳ   cu-te   amjĩ to   h-ohhuc             to      mõ-r       
 HORT VOC 3-ERG REFL INS R-parar.abrigar INSTR ir-NMLZ 
 E foi se abrigando... começo a cantar 
  
 Kry xà 
 Kry xà 
 Frio NMLZ 
 O Frio 
  
 Hà kry xà ti cawpa ti cunĩti te rỳquê ita ri mã mãã 
 Hà   kry xà       ti     caw-pa      ti      cunĩ-ti      te rỳquê ita ri mã mãã 
 VOC frio NMLZ INTS DTR-medo INTS todo-INTS ?  VOC   aqui  ENF 
 Aqui [no pátio] Frio-Noite apavora 
  
 Hà rỳquê mẽ aquêtjê nõ japuhnã hê amjĩ mã hũjakry xà cawpa nõ pê mã 
 Hà    rỳquê mẽ a-quêt-jê                   nõ        j-apuhnã   hê   amjĩ  mã  h-ũ-j-akry         xà  
 HORT VOC   PL  2-tio.avô-PL.falecido algum R-próximo VOC REFL FOC R-N.GEN-R-frio NMLZ  
 caw-pa      nõ    pê mã 
 DTR-medo NEG ?    FOC 
 [Mas] depois de teus antepassados, sem medo 
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 Hà rỳquê hũjakry xà ti to ijõ prõkwỳj nã rỳquê to ijõ kre xê te amjĩ to jomõtàr 
 Hà    rỳquê h-ũ-jakry         xà     ti     to        i-j-õ        prõ-kwỳj nã  rỳquê to       i-j-õ kre  
 HORT VOC   R-N.GEN-R-frio NMLZ INTS INSTR 1-R-POSS esposa-F  REL VOC    INSTR 1-R-POSS garganta  
 xê              te amjĩ to       j-omtà-r 
 pendurado ?  REFL INSTR R-enfrentar-NMLZ 
 Com minha mulher e meu colar Frio-Noite enfrentei 
  
20. Hà rỳquê to ijõ prõkwỳj cumã amjĩ to jomõtàrà nẽ cumã amjĩ to ixa mã 
 Hà     rỳquê to        i-j-õ        prõ-kwỳj cu-mã amjĩ to        j-omtà-r  
 HORT VOC     INSTR 1-R-POSS esposa-F  3-FOC  REFL INSTR R-enfrentar-NMZ  
 nẽ       cu-mã amjĩ to        i-xa      mã 
 ASSOC 3-FOC REFL INSTR 1-de.pé FOC 
 Com minha mulher o enfrentei e diante dele estou  
  
 Hà rỳquê ipuh mã mãã rỳquê inã mã hũjakry xà ti 
 Hà     rỳquê i-puh             mã mãã rỳquê i-nã mã    h-ũ-jakry    xà      ti 
 HORT VOC    1-ao.redor.de ENF          VOC   1-REL FOC R-NOM-frio NMLZ INTS 
 Ao meu redor, diante de mim, Frio-Noite  
  
 Hà hũjakry xà ti rỳ howjijin nẽ ahpar cati mã rỳquê ijarã nã mã 
 Hà    h-ũ-jakry     xà      ti      rỳ    h-owjiji-n         nẽ       ahpar cati mã   rỳquê i-j-arã     nã   mã 
 HORT R-NOM-frio NMLZ INTS VOC R-descer-NMLZ ASSOC baixo INTS FOC VOC    1-R-baixo REL FOC 
 Frio-Noite para o poente desceu, para baixo de mim 
  
 Hà rỳquê ijõ pĩ ijõ capa po kat tyc xà kĩn xà to wỳr mã nẽ tahnã amjĩ to hohhuc 
 Hà     rỳquê i-j-õ pĩ                i-j-õ capa po kat tyc      xà       kĩn     xà      to        wỳr mã  
 HORT VOC    1-R-POSS árvore 1-R-POSS  mata     negro NMLZ gostar NMLZ INSTR DIR FOC  
 nẽ       tahnã amjĩ to       h-ohhuc 
 ASSOC ?          REFL INSTR R-abrigar 
 De minha escura mata gostou e lá se abrigou. 
  
 Kry xàààààà 
 Kry xà 
 Frio NMLZ 
 O Frio 
  
25. Hà kry xà ti cawpa ti cumã ijõmprỳ pytẽc jarẽ nẽ 
 Hà     kry xà      ti      caw-pa      ti     cu-mã i-j-õ-mpry         pytẽc j-arẽ    nẽ 
 HORT frio NMLZ INTS DTR-medo INTS 3-FOC 1-R-POSS-bicho jacú  R-dizer ASSOC 
 Frio-Noite apavora, para eles sobre pássaro Jacú conto 
  
 Hà cumã ijõmprỳ pytẽc jãrẽ nẽ pê mã nã mã rỳquê prỳ kat tyc kĩn xà to 
 Hà    cu-mã i-j-õm-pry         pytẽc j-ãrẽ     nẽ       pê mã nã mã rỳquê prỳ  kat   tyc  
 HORT 3-FOC 1-R-POSS-bicho jacú  R-DIZER ASSOC PD                     VOC   pena base negro  
 kĩn      xà     to 
 gostar NMLZ INSTR 
 Sobre o que antigamente aconteceu com pássaro Jacú conto, de sua pena negra [Frio-Noite] 

gostou 
  
 Hà rỳquê kat hõmõ krã kĩn xà to rỳquê cute wỳr mã amjĩ to mõr nẽ tahnã amjĩ to hohhuc 
 Hà     rỳquê kat   h-õm    krã        kĩn     xà      to   rỳquê cu-te  wỳr mã  amjĩ to        mõ-r  
 HORT VOC   base R-POSS sombra gostar NMLZ INS VOC    3-ERG DIR FOC REFL INSTR ir-NMLZ  
 nẽ       tahnã amjĩ to       h-ohhuc 
 ASSOC ?         REFL INSTR R-abrigar 
 De sua sombra [Frio-Noite] gostou, em sua direção partiu e lá se abrigou 
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 Hà rỳquê cute amjĩ to hohhuc mã rỳquê kenpôc te wỳr mã mãã tahnã ihwỳr mã amjĩ to ihcuhkwỳr 
reri mã 

 Hà     rỳquê cu-te   amjĩ to      h-ohhuc   mã  rỳquê kenpôc  te wỳr mã mãã tahnã ih-wỳr mã  
 HORT VOC    3-ERG REFL INSTR R-abrigar FOC VOC   devagar ?   DIR  ENF         ?          3-DIR   FOC  
 amjĩ to       ih-cuhkwỳr reri mã 
 REFL INSTR 3-caminhar ? ? 
 Lá se abrigou, em sua direção devagar caminhou 
  
 Hà rỳque te ihprỳ krorti rỳquê ihkĩn xà to cute amjĩ to hohhuc mã  
 Hà     rỳque te ih-prỳ  krorti   rỳquê ih-kĩn     xà     to       cu-te   amjĩ to       h-ohhuc  mã 
 HORT VOC     ?  R-pena pintada VOC   3-gostar NMLZ INSTR 3-ERG REFL INSTR r-abrigar FOC 
 De sua pena pintada gostou e lá se abrigou 
  
30. Hà rỳquê kyjkyj pej te rỳquê ihwỳr mã mãã cumã hopôr to ihcuhkwỳr icurê caxàr 
 Hà    rỳquê kyjkyj  pej   te rỳquê ih-wỳr mã mãã cu-mã h-opôr      to      ih-cuhkwỳr i-curê caxàr 
 HORT VOC    rápido INTS ?  VOC     R-DIR   ENF          3-FOC R apressar INSTR R-caminhar 1-começar 
 Depressa têm que caminhar... começo a cantar 
  
 Rỳquê ateeeeee 
 Rỳquê a-te 
 VOC     2-ERG 
 Você 
  
 Hà rỳquê ate ajpẽn japuhnã rỳquê gũjakry xà ti 
 Hà     rỳquê a-te     ajpẽn j-apuhnã  rỳquê g-ũ-jakry       xà      ti 
 HORT VOC     2-ERG RECP  R-próximo VOC   R-NOM-R-frio NMLZ INTS     
 Você é o próximo a sofrer com Frio-Noite 
  
 Hà rỳquê akenpôc te amjĩ to gohhuc mã rỳquê kyjkyj pej ti 
 Hà     rỳquê a-kenpôc    te amjĩ to      g-ohhuc mã  rỳquê kyjkyj pej    ti 
 HORT VOC    2-DEVAGAR ? REFL INSTR R-parar   FOC VOC   rápido INTS INTS       
 Devagar você parou, depressa têm que caminhar 
  
 Hà rỳquê ate amjĩ cawpa to rỳquê ate amjĩ to acrycryc pej 
 Hà    rỳquê a-te    amjĩ  caw-pa     to       rỳquê a-te    amjĩ  to       a-crycryc pej 
 HORT VOC   2-ERG REFL DTR-medo INSTR VOC    2-ERG REFL INSTR 2-bravo     INTS 
 Você está com medo e muito furioso  
  
35. Hà rỳquê ajpẽn japuhnã rỳquê mẽ aquêtjê jakàmpê rỳquê mẽ hõwrẽ kãm 
 Hà     rỳquê ajpẽn j-apuhnã  rỳquê mẽ a-quêt-jê                    j-akàmpê       rỳquê mẽ h-õwrẽ kãm 
 HORT VOC    RECP  R-próximo VOC   PL   2-tio.avô-PL.falecido R-no.lugar.de VOC    PL  R-rastro LOC 
 [Você é] o próximo, no lugar de teus antepassados, em seu rastro 
  
 Hà rỳquê caràr nõ to amjĩ mã tamã rỳquê te hũjakry xà rỳquê to jomõtàr 
 Hà    rỳquê caràr nõ    to       amjĩ  mã tamã rỳquê te h-ũ-jakry   xà     rỳquê to  j-omtà-r 
 HORT VOC grito algum INSTR REFL FOC 3ENF VOC  ?  R-NOM-R-frio NMLZ VOC INSTR R-enfrentar-

NMLZ 
 Com alguns cantos, Frio-Noite enfrentou  
  
 Kry xà 
 Kry xà 
 Frio NMLZ 
 O Frio 
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 Hà kry xà ti cawpa ti cunĩti rỳquê ajpẽn jãpuhnã rỳquê amjĩ ta pinkrên mã 
 Hà     kry xà       ti     caw-pa      ti      cunĩ-ti      rỳquê ajpẽn j-ãpuhnã    rỳquê   
 HORT frio NMLZ INTS DTR-medo INTS todo-INTS VOC     RECP  R-próximo VOC 
 amjĩ to        pinkrê-n           mã 
 REFL INSTR persistir-NMLZ  FOC 
 Frio-Noite apavora, [mas] sou o próximo e persisto 
  
 Hà rỳquê ajpẽn japuhnã mẽ aquêtjê nõ jakàmpê rỳquê caràr to rỳquê ipẽr to te amjĩ mã jomõtàr 
 Hà    rỳquê ajpẽn j-apuhnã   mẽ a-quêt-jê                    nõ        j-akàmpê      rỳquê caràr to  
 HORT VOC   RECP  R-próximo PL  2-tio.avô-PL.falecido algum R-no.lugar.de  VOC  grito   INSTR 
 rỳquê i-pẽ-r                  to      te amjĩ mã  j-omtà-r 
 VOC    1-mostrar-NMLZ INSTR ? REFL FOC R-enfrentar-NMLZ     
  No lugar de teus antepassados, alguns cantos mostrei e com eles enfrentei 
  
40. Rỳquê ateeeeee 
 Rỳquê a-te 
 VOC     2-ERG 
 Você 
  
 Hà rỳquê ate ajpẽn japuhnã gũjakry xà te rỳquê akenpôc te inã amjĩ to gohhuc mã 
 Hà     rỳquê a-te     ajpẽn j-apuhnã g-ũ-j-akry       xà     te rỳquê a-kenpôc te i-nã  
 HORT VOC    2-ERG RECP R-próximo R-NOM-R-frio NMLZ ?   VOC   2-devagar ? 1-REL  
 amjĩ  to       g-ohhuc mã 
 REFL INSTR 2-parar  FOC 
 Você é o próximo a sofrer com Frio-Noite, devagar diante de mim você parou  
  
 Hà rỳquê ate akenpôc mã iwỳr mã mãã cumã gopôr to acuhkwỳr curê caxàr 
 Hà     rỳquê a-te   a-kenpôc   mã  i-wỳr mã mãã cu-mã g-opôr     to       a-cuhkwỳr  curê caxàr 
 HORT VOC    2-ERG 2-devagar FOC 1-DIR ENF         3-FOC R-apressar INSTR 2-caminhar começar 
 Devagar em minha direção partiu, depressa tem que caminhar… começo a cantar 
  
 Mahôj  
 VOC 
 Mahôj 
  
 Mahôj 
 VOC 
 Mahôj 
  
45. Ma jêêêêêê 
 Ma   jê 
 VOC VOC 
 Ma jêêêêêê 
  
 Ha 
 VOC 
 Ha 
  
 Jêêêêêê  
 Jê 
 VOC 
    Jêêêêêê 

 


