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Apresentação

Paulo Mário Correia de Araújo

A Ecology Brasil tem a grande honra de iniciar a apresentação da Coleção 
Senhores dos cantos... das terras, expressiva mostra da música dos Nambikuara 
do Cerrado/Vale do Guaporé/Serra do Norte, Boe-Bororo, Umutina-Balatiponé, 
Kwazá e Aikanã. A caixa de sons musicais, textos e imagens que compõem a 
coleção foi viabilizada por meio do Programa de Valorização Cultural, que integra 
o Programa Básico Ambiental (PBAI) das Linhas de Transmissão em 600 kV CC 
– Subestação Coletora Porto Velho / Subestação Araraquara 2 – Lotes D e F  
(IE Madeira) e C e G (Norte Brasil e Estação Transmissora).

A Ecology Brasil foi a empresa responsável pela elaboração do Estudo de 
Componente Indígena (ECI) e Programa Básico Ambiental (PBAI) dos referidos 
empreendimentos, e pela execução do Programa de Valorização Cultural 
(PVC). O público alvo do Programa foi composto pelas populações das Terras 
Indígenas Tubarão Latundê, Vale do Guaporé, Pequizal, Taihantesu, Sararé, 
Paukalirajausu, Umutina, Tadarimana e Jarudori. 

A escala espacial ampliada combinada à rica e complexa diversidade cultural 
indígena da base territorial do Programa representaram um grande desafio para 
a sua realização. Graças à intensa mobilização e participação indígena aliadas 
ao esforço de trabalho e qualificação da equipe técnica envolvida as dificuldades 
puderam ser superadas.
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Na condição de presidente da Ecology Brasil e bisneto do antropólogo Edgard 
Roquette- Pinto acompanhei com vivo interesse e atenção todo o processo de 
desenvolvimento do Programa de Valorização Cultural. O meu bisavô foi um dos 
pioneiros nos estudos sobre grupos indígenas da base territorial do Programa.  
O seu livro Rondônia, tornou-se uma obra de referência na antropologia 
brasileira. Perfaz mais de uma centena de anos, desde que a sua dedicação ao 
fazer antropológico o levou a realizar no ano de 1912 um dos primeiros registros 
da música indígena brasileira. 

É portanto com imensa alegria que a Ecology Brasil  compartilha a contribuição 
que a Coleção Senhores dos cantos... das terras vem somar à continuidade dos 
registros dos preciosos legados musicais indígenas brasileiros.    

Aos Nambikuara do Cerrado/Vale do Guaporé/Serra do Norte, Boe-Bororo, 
Umutina- Balatiponé, Kwazá e Aikanã nossa eterna admiração por sua bela e 
marcante diferença musical. Agradecemos a oportunidade de devolver-lhes os 
registros sonoros e visuais da sua requintada arte. Ao público dos não índios, 
particularmente aos jovens estudantes e professores, o nosso desejo que a 
Coleção Senhores dos cantos... das terras possa contribuir para um aprendizado 
respeitoso sobre as culturas indígenas. 



LIVRO 1 - APRESENTAÇÃO     5     



6     LIVRO 1 - APRESENTAÇÃO



LIVRO 1 - APRESENTAÇÃO     7     



8     LIVRO 1 - APRESENTAÇÃO



LIVRO 1 - APRESENTAÇÃO     9     

Programa de Valorização Cultural 
dos Nambikuara do Cerrado/Vale 

do Guaporé/Serra do Norte,  
Boe-Bororo,  Umutina-Balatiponé, 

Kwazá e Aikanã
Priscila Barreto Sampaio

Paulo Roberto Bahiense
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A proposta de criação do Programa de Valorização 
Cultural dos povos indígenas Nambikuara do Cerrado/
Vale do Guaporé/Serra do Norte, Boe-Bororo, Umutina-
Balatiponé, Kwazá e  Aikanã germinou durante a 
pesquisa de campo do Estudo de Componente 
Indígena das Linhas de Transmissão em 600 kV 
CC – Subestação Coletora Porto Velho/ Subestação 
Araraquara 2 – Lotes D e F (IE Madeira) e C e G  
(Norte Brasil e Estação Transmissora).

O referido Estudo de Componente Indígena 
contemplou especial atenção à memória oral 
histórica e cultural das etnias sob a influência do 
empreendimento. Identificou-se nas regiões dos 
traçados das Linhas de Transmissão áreas de alta 
relevância simbólica, tais como aldeias, cemitérios 
e locais de relevância mítico-sagrados como rios, 
lagoas, cavernas que ficaram fora dos atuais limites 
jurídicos de suas Terras Indígenas. 

Acompanhar os índios em peregrinação por vários dos 
territórios tradicionais que lhes foram expropriados, 
constituiu uma experiência ímpar de aprendizado 
para a equipe técnica da Ecology Brasil. A aspereza 
das longas caminhadas sob um sol inclemente e 
calor abrasador, os momentos de sede e de fome, os 
espinhos, os insetos... tornaram-se meros detalhes 
de percurso diante da riqueza das muitas histórias 
contadas por nossos atenciosos, bem humorados e 
exímios anfitriões indígenas. 
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Em muitas ocasiões os trajetos trilhados demandaram 
autorização e orientação prévias dos espíritos, cujas 
prescrições foram respeitosamente acatadas e seguidas 
à risca por índios e não índios. Apurando os sentidos da 
visão e da audição, pouco a pouco fomos conduzidos 
a uma viagem por um mundo material/imaterial de 
múltiplas dimensões. Cientes da nossa condição de 
neófitos e de privilegiados aprendizes, fomos adentrando 
cautelosamente na materialidade/imaterialidade de um 
mundo situado entre o sagrado e o profano. 

Ao término das nossas excursões pela geografia 
mítica dos territórios tradicionais indígenas, 
trocamos informações e ideias com a pesquisadora 
e Coordenadora do Centro Cultural Ikuiapá/Museu do 
Índio/Funai, Anna Maria Ribeiro Fernandes Moreira 
da Costa, e com o técnico da Coordenação Regional 
Cuiabá/Funai, José Eduardo Fernandes Moreira da 
Costa. Durante prolongados anos, nossos interlocutores 
vivenciaram memoráveis experiências profissionais com 
vários grupos indígenas dos estados de Mato Grosso 
e Rondônia. Ambos os parceiros institucionais são 
escritores de estudos acadêmicos que são referências 
obrigatórias para as pesquisas dos povos indígenas da 
base territorial do Programa de Valorização Cultural. 
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A partir das conversas travadas com os indígenas em 
campo e com os parceiros técnicos da Funai fomos 
coletivamente modelando a concepção da Coleção 
Senhores dos cantos... das terras. Todas os diálogos 
convergiram para o reconhecimento da posição de 
centralidade que a música ocupa no modo de vida 
indígena. Desde então, entabulamos conversações para 
que Anna compartilhasse conosco a orientação geral das 
atividades do Programa, a coordenação da oficina de 
produção dos textos de autoria indígena e a organização 
de uma coletânea de textos com informações 
geográficas, históricas e etnográficas sobre os povos 
indígenas representados da base territorial do Programa.   

Ampliamos a nossa interlocução com as organizações 
não governamentais Som das Aldeias e Vídeo nas 
Aldeias, visando a qualificada e a reconhecida experiência 
que detêm no manejo das tecnologias do áudio e do 
audiovisual junto a diferentes povos indígenas. Fomos 
ampliando e enriquecendo, desse modo, a equipe 
técnica para o trabalho de registro de músicas indígenas, 
contando com as valiosas participações do produtor 
fonográfico Marcos Wesley de Oliveira, dos videastas 
indígenas Kamikia P. T. Kisêdgê e Divino Tserewahú, e do 
editor de imagens Tiago Campos. 
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À Anna Maria Ribeiro Fernandes Moreira da Costa,  
Divino Tserewahú, José Eduardo Fernandes Moreira  
da Costa, Marcos Wesley de Oliveira, Kamikia P. T. 
Kisêdgê e Tiago Campos a nossa imensa gratidão pelas 
parcerias e companhias na bem aventurada viagem pela 
música indígena.  

Em sensível e acurada abordagem da cultura material 
Nambikuara, Anna pondera que  o conjunto de artefatos 
produzido por esse povo “é capaz de conter informações 
sobre a religião, a política, a economia e até mesmo 
sobre a cosmologia, ou seja, a estrutura do universo.” 
Conforme as evidências, o mesmo pode ser dito em 
relação à sua música e, por extensão, àquela entoada e 
tocada por todos os povos indígenas participantes do 
Programa de Valorização Cultural em foco.
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Há música para invocar espíritos, curar, fazer roça, 
caçar, coletar, pescar, guerrear, acalantar crianças, fazer 
crônica da vida social... Ou seja, cada música encontra-
se subjacentemente articulada a uma teia intrincada 
de narrativas míticas e históricas, relações sociais 
cotidianas, etnoconhecimentos, espaços ecológicos, 
espaços sagrados, espíritos donos, donos dos cantos... 
A música dos índios registra e memoriza mitos de 
origem, o mundo dos espíritos, a fauna, a flora, o céu 
astronômico e cosmológico, a hidrografia, a caça, a 
pesca, os roçados... Nada lhe escapa o alcance.

Conforme diz Renate Viertler em referência aos Bororo, 
os seus cantos “revelam excursões coletivas por vastos 
territórios pelos quais se encontravam espécies animais, 
transformações de almas dos mortos, que, distribuídos 
em seus nichos, falam aos caçadores, entregando-se 
a eles, seduzidos pelos seus corpos pintados e arcos 
belamente ornamentados. Falam de guerras e brigas, 
em que aquele que primeiro mencionou os nomes de 
lugares geográficos (montanhas, taquaris, rios, etc.) é 
considerado o seu legítimo possuidor...” Equivalendo 
a um documento sonoro, a música indígena inventaria, 
codifica e cartografa na memória oral coletiva mapas 
mentais cantados e encantados dos modos de viver e 
dos territórios mítico-temporais dos povos indígenas. 
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A perspectiva binária música-território, pleiteada pelo 
Programa de Valorização Cultural, coaduna-se com 
os anseios indígenas pela reapropriação das terras 
que lhes foram usurpadas. A despeito da subtração e 
fragmentação territoriais sofridas, o território tradicional 
Nambikuara do Cerrado/Vale do Guaporé/Serra do Norte, 
Boe-Bororo, Balotiponé-Umutina, Kwazá e Aikanã se 
mantém como parte constituinte da memória histórica 
e cultural coletiva. As gerações mais jovens - ainda 
que nascidas sob a égide do confinamento em ilhas 
recortadas dentro do antigo território - vivenciam as 
perdas territoriais com a mesma intensidade que as 
gerações mais velhas. 
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As gravações dos repertórios musicais indígenas pelo 
Programa de Valorização Cultural conformaram espaços 
de demarcação da alteridade dos diversos povos 
indígenas e de reatualização coletiva da memória étnica. 
Carelli (2012) observa que “registrar histórias, cantos, 
danças e conhecimentos que ficarão para as próximas 
gerações fascina e estimula os mais velhos a catalisarem 
vivências coletivas que possam ser registradas, 
socializando assim a sua memória com os demais.”

Ao contrário do olhar dominante da sociedade 
envolvente que chancela a “autenticidade cultural 
indígena” conforme a procedência nativa ou estrangeira 
dos objetos utilizados pelos índios, estes, pelas 
evidências, de modo inteligente e pragmático, estão 
mais se ocupando dos usos que podem fazer das novas 
tecnologias para o fortalecimento e valorização das  
suas culturas.

“Na primeira experiência do Vídeo nas Aldeias, em 1986, 
o que saltou aos olhos dos Nambiquara, no norte de 
Mato Grosso, foi seu visual, com uma mescla de roupas 
e a falta de rigor nas pinturas e nos ornamentos da 
celebração. Essa autocrítica estimulou a performance 
diante da câmera de outras festas abandonadas, numa 
verdadeira catarse coletiva. Os líderes imediatamente 
reconheceram a importância de se colocar na telinha e 
passaram a dirigir o rumo das filmagens” (Carelli, 2012).
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O desenho metodológico do Programa de Valorização 
Cultural pautou-se na elaboração de atividades inter-
relacionadas, envolvendo o recurso das tecnologias de 
áudio, audiovisuais e editoriais. As gravações foram 
executadas por meio do planejamento participativo dos 
grupos indígenas integrantes do Programa em reuniões 
preliminares para definição das estratégias logísticas, 
auto-organização das comunidades para as gravações 
e ajustes da equipe técnica aos modos como cada 
comunidade se organiza. 

A metodologia adotada buscou sintonizar-se com 
os modos como os indígenas concebem e fazem 
música.  Nas culturas indígenas o ato de cantar ou 
tocar um instrumento geralmente se apresenta como 
uma vivência coletiva e multifacetada.  Demanda-se 
coleta de recursos naturais destinados à produção de 
instrumentos musicais, pigmentos, adornos; realização 
de caçadas e pescarias; preparo de alimentos e bebidas. 
Uma experiência que desencadeia ou se combina a 
outras tantas ações como dançar, encobrir-se com 
pinturas corporais, encantar-se, transitar por diferentes 
mundos e elevar-se espiritualmente. A música indígena 
não se apresenta como uma arte isolada e sim integrada 
a uma complexa performance articuladora de linguagens 
corporais, visuais, artes plásticas e de interação 
ritualística com o mundo tangível e invisível. 
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Ao término das gravações realizadas junto a cada 
um dos povos indígenas foi entregue  aos seus 
representantes uma cópia integral de todos os 

repertórios musicais e imagens registrados. Após essa 
devolutiva, cada grupo indígena fez livremente a sua 

seleção das músicas que compõem uma coletânea 
personalizada. Os repertórios musicais que constam da 
Coleção Senhores dos cantos... das terras  somam XX 

horas gravadas de músicas e representam uma mostra 
selecionada das YY horas gravadas de música pelo 

Programa de Valorização Cultural.

As gravações, em estado bruto, sem cortes e não 
editadas representam os registros que contribuem 

mais significativamente para a elaboração da memória 
indígena e para outros usos de seu interesse. Seja 

como um documento sonoro do território, subsídio 
para produção de material pedagógico para as escolas 

nas aldeias, fonte para as pesquisas dos acadêmicos 
indígenas. Em sintonia com os vigentes novos tempos 
de protagonismo indígena, o Programa de Valorização 
Cultural em tela intencionou contribuir primeiramente 

para apoiar projetos de vida dos próprios indígenas.  
As matrizes das gravações encontram-se sob a guarda 

do Museu do Índio-Funai. Tal procedimento visa 
assegurar condições técnicas adequadas à preservação 

dos registros realizados, assim como os direitos de 
propriedade intelectual indígena. 
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Após o término das gravações foi realizada uma 
oficina de produção textual de autoria indígena, por 
meio de parceria entre as equipes técnicas da Ecology 
Brasil e do Centro Cultural Ikuiapá/Museu do Índio/
Funai-Cuiabá. Os intercâmbios entre as mencionadas 
equipes contribuíram significativamente para a 
observância das particularidades linguísticas dos povos 
indígenas envolvidos e da respectiva complexidade dos 
registros escritos bilíngues remetidos ao seu contexto 
sociolinguístico e cultural.
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A estratégia metodológica adotada buscou valorizar a liberdade de escrita 
dos participantes da oficina, de modo a respeitar a significativa variação nas 

suas experiências de letramento, seja nas suas línguas maternas ou na língua 
portuguesa. O fio condutor do trabalho foi a proposta de construção de textos de 

autoapresentação de cada grupo étnico intitulado  
“Quem somos nós?” 

Para a escrita do texto em língua Kwazá “Quem somos nós?” contamos com 
a colaboração do linguista holandês Hein van der Voort, Henrique, como 

carinhosamente o chamam os índios da Terra Indígena Tubarão Latundê. Hein 
van der Voort/Henrique vem realizando ao longo dos anos um trabalho de 

grande envergadura e inestimável contribuição para os estudos das línguas 
e culturas indígenas particularmente da região de Rondônia. Agradecemos 

imensamente a sua especialíssima ajuda reputada por nós como um privilégio 
para o Programa. 
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Tradicionalmente, as culturas indígenas são baseadas na 
transmissão oral e na linguagem simbólica das imagens. 
Durante a realização das gravações musicais nas aldeias, 
simultaneamente, também foram livremente elaborados 
pelos indígenas os desenhos que ilustram os textos  
da coleção. 

As imagens indígenas demandam que sejam lidas, para 
além dos filtros dos critérios estéticos, como narrativas 
evocativas e informativas sobre a cosmologia, a história/
memória, o território, o contato com os não índios, e 
outras dimensões do modo de vida indígena. Ou seja, 
os registros musicais, os textos escritos e as ilustrações 
que compõem a coleção conformam distintos signos 
intercambiantes.
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Excepcionalmente no livro Nambikuara do Cerrado 
encontram-se entremeadas às imagens dos desenhistas 
indígenas alguns poucos e significativos desenhos 
elaborados por Anna e sua filha Loyuá Ribeiro 
Fernandes Moreira da Costa. A mãe, etnohistoriadora e 
etnóloga; a filha, advogada. Ambas também desenhistas 
de mão cheia. Ao longo dos anos, as duas, sob a 
orientação dos seus tutores indígenas, encantaram 
páginas de livros sobre a cultura material/imaterial 
Nambikuara. Com essa pequena mistura de imagens, 
prestamos uma singela homenagem à Anna e à Loyuá, 
que para além da competência e seriedade intelectual 
no trato dos estudos indígenas, devotam respeito, fina 
sensibilidade e se comunicam profundamente com 
os Nambikuara por meio do fazimento das suas belas 
imagens. E, assim, imbuídas da sua própria vontade de 
beleza, devolvem aos Senhores dos cantos ... das terras 
a representação que tecem sobre a vontade de  
beleza indígena.  
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A mescla de imagens indígenas e não indígenas 
apresentada no livro Nambikuara do Cerrado se repete 

nos livros Boe-Bororo e Coleção Senhores dos Cantos... 
das terras. O livro Boe-Bororo contém uma única e 

belíssima estampa do professor de desenho e etnólogo 
alemão Erich Freundt extraída do seu livro Índios de 

Mato Grosso, de 1946, prefaciado por Herbert Baldus. 
Duas outras belíssimas estampas do referido autor 

encontram-se ilustradas no livro Coleção Senhores dos 
Cantos... das terras, o qual também foi agraciado 

com outras duas significativas e belas imagens 
tomadas de empréstimo ao livro Rondônia, 

obra clássica de Roquette-Pinto. 
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Contemporaneamente, as incomparáveis tecnologias audiovisuais disponíveis 
facilitam enormemente a documentação da diversificada produção cultural 
indígena. Os pioneiros registros musicais nas aldeias demandaram esforços 
inimagináveis para a época. Rememore-se aqui os valiosos registros da música 
Paresi e Nambikuara no ano de 1912, legados por Edgar Roquette-Pinto.  
O fonógrafo portátil regido à corda que possibilitava a gravação de música em 
pequenos cilindros de cera por um período de até três minutos viabilizou a 
proeza do antropólogo.  
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A longa jornada de viagem de Roquette-Pinto aos confins do Centro-Oeste 
brasileiro abrangeu, em grande medida, a base territorial do Programa de 

Valorização Cultural que aqui se apresenta. A arrojada excursão do antropólogo 
foi devotada à formação e estudo das coleções etnográficas dos povos indígenas 

desta região. Suas pesquisas foram desenvolvidas no Setor de Etnografia 
do Museu Nacional e representaram um extraordinário salto de qualidade na 

antropologia brasileira e mundial.

“Roquette-Pinto seguiu com absoluta coerência e competência os caminhos 
que lhe foram indicados por seu tempo... A expedição à Serra do Norte foi um 

empreendimento científico que merece ser comparado à viagem de Von Den 
Steinen ao Xingu, de Rivers e Haddon ao estreito de Torres, de Boas ao norte 
do Canadá. Foi realizada pouco antes do início do trabalho de Malinowski nas 
ilhas Trobriand (1914). Em termos de resultados apresentados, impressiona 

sobremaneira a diversidade de registros produzidos, abrangendo uma extensa 
coleção etnográfica (mais de 3000 peças destinadas ao Museu Nacional, 
incluindo objetos também de interesse arqueológico e botânico), fichas 

antropométricas (centenas), fotografias e registros sonoros. Tal como as 
iniciativas (acima enumeradas) que lhe eram contemporâneas, foram expedições 

que formaram patrimônios cognoscitivos únicos e decisivos para que a 
antropologia viesse a ser efetivamente a disciplina científica que conhecemos e 

cuja genealogia traçamos.” (Oliveira, 2008).
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Há um século, Roquette-Pinto refutou teorias racialistas 
então hegemônicas que apregoavam a crença na 
inferioridade de índios e negros. Na abordagem da 
questão indígena, a argumentação do antropólogo 
apontava a grande dívida acumulada pelo estado e 
sociedade brasileiros, face à invasões perpetradas contra 
os territórios indígenas. Ao identificar a diferença entre 
índios e não índios reconheceu os direitos à alteridade 
dos primeiros, muitas décadas antes da formulação e 
difusão do próprio conceito. Concebeu os princípios 
estruturantes de uma política pública efetivamente 
consistente de proteção aos índios que persistem 
atualíssimos e que historicamente, infelizmente, ainda 
aguardam pela sua consecução. 
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“Roquette-Pinto foi ao ‘coração do Brasil’ para nele 
formular, por meio da colaboração da Comissão 

Rondon, as distinções entre índios e brasileiros. Forjara-
se aí a parceria entre academia, por via da antropologia 

nascente do Brasil, e a conquista do Oeste brasileiro. 
As populações nessa ocasião imbricadas com o 

projeto nacionalizante e científico até hoje aguarda a 
compensação da ‘grande dívida’ que ainda não chegou.” 

(Santos, 2012).

Intelectual cujas origens familiares encontravam-se 
vinculadas às linhagens da aristocracia rural  e da elite 
política, Roquette-Pinto pensou a questão indígena, a 

questão ambiental, a questão da educação pública e 
tantas outras com lentes muito à frente do seu tempo. 

O seu pensamento revelou uma inteligência, argúcia 
crítica e grandeza muito raramente encontradas nos 

quadros das elites econômicas, políticas e intelectuais 
do passado e dos dias atuais.
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Revisitar o pensamento de Roquette-Pinto contribui para 
iluminar o contemporâneo e sombrio cenário brasileiro 
de regressão à violência física e simbólica praticada 
contra os povos indígenas nos primórdios da república 
velha. No contra fluxo do círculo vicioso desse eterno 
retorno, Roquette-Pinto tratou a música indígena com 
atenção criteriosa dispensada a um objeto de alto valor 
para as artes e para a ciência. Os primeiros registros da 
música indígena brasileira foram feitos respectivamente  
pelo antropólogo alemão Theodor Koch-Grünberg e por 
Roquette-Pinto. 

As gravações de Roquette-Pinto  da música Paresi 
e Nambikuara propiciaram estudos pioneiros que 
alavancaram a pesquisa científica da música indígena 
no Brasil. Contribuíram, sem dúvida, para a ampliação 
dos horizontes da criação e inovação artísticas. O 
que se refletiu na obra de Villa-Lobos, o “índio de 
casaca”, filiado ao modernismo brasileiro e engajado 
nas agências de modernização do Estado e dos novos 
projetos de nação.
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O gesto inicial de Roquette-Pinto no registro da música 
Paresi e Nambikuara e sua reverberação entre artistas e 
intelectuais nos faz lembrar o papel protagonizado pela 
música no filme o Abraço da Serpente, inspirado nos 
diários de Theodor Koch-Grünberg e de Richard Evans 
Schultes. Na trama dirigida pelo cineasta Ciro Guerra, 
o xamã Karamakate, ao ouvir a música dos não índios 
que lhe foi apresentada por Evans, antevê o caminho 
para a iniciação do etnobotânico norte-americano 
no aprendizado da arte de sonhar. Semelhantemente 
ao xamã Karamakate, Roquette-Pinto ajudou a 
cultura brasileira também a encontrar novas formas 
de transcender, sonhar e se renovar com a música 
indígena.

Roquette-Pinto é o patrono do Setor de Estudos de 
Componente Indígena da Ecology Brasil. Buscamos 
honrar a sua memória homenageando-o com a edição 
da Coleção Senhores dos cantos... das terras, que a 
seguir encontra-se lindamente apresentada por Anna.
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Senhores dos cantos ...  
das terras

Anna Maria Ribeiro F. M. Costa

Senhores dos cantos... das terras é uma caixa de música! Assemelha-se àquelas 
caixas antigas, criadas no século XVIII, porque também desperta expectativa à 
pessoa que a toma em suas mãos com extremo cuidado e curiosidade. Ao ser 
aberta, depois de ouvir a melodia e de ver repetidas vezes a cena, é tomado por 
estado de hipnose ao olhar a bailarina a rodopiar sob apenas um dos pés, ao 
som de uma música que vem de seu interior. Mas, diferentemente da solitária 
bailarina, única personagem a dançar conforme a música, Senhores dos 
cantos... das terras são os personagens cantadores desta caixa de música.                                                       
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Esta caixa, metaforicamente, é o personagem principal 
da história que ela mesma quer contar. Tem sentido 
contrário ao da caixa de Pandora, que ao ser aberta 
deixa escapar os males da humanidade, tal qual a 
curiosidade de um pássaro ao abrir inoportunamente 
a cabaça da noite, ao causar uma grande calamidade 
à vida Nambikuara. Os sons indígenas querem ganhar 
outros lugares, como uma invocação, pois necessitam 
ser ouvidos por muitas pessoas, precisam sair das 
aldeias e chegar aos espaços citadinos para que as 
gentes indígenas que nela habitam sejam reconhecidas 
como povos diferenciados com dignidade em seus 
modos de estar no mundo. 

Que o canto dos pajés enclausure no tempo pretérito as 
formas de dominação, espoliação e violência impostas 
aos povos indígenas. Um enorme desafio é colocado a 
quem ousou abrir a caixa: projetar os índios ao tempo 
presente-futuro, ainda que por pensamento, ainda que 
por ouvir seus cantos para que encontrem seu lugar 
justo na Pindorama, Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra 
dos Papagaios, Terra de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz 
do Brasil, Terra do Brasil e Brasil.
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E é do tempo da Pindorama ou Ilha de Vera Cruz, no decurso do século XVI que 
vêm as primeiras notícias – narrativas de cronistas, viajantes, missionários e 
aventureiros – sobre danças e instrumentos musicais dos indígenas contatados 
pelos homens das naus e caravelas vindas do além-mar. Ao escrever ao rei 
Manuel, Pero Vaz de Caminha registrou em suas linhas, ainda que poucas, 
que os homens “dançaram e bailaram com os nossos”, “além do rio andavam 
muitos deles dançando e folgando” e “depois da missa quando nós sentados 
atendíamos à pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou buzina 
e começaram a saltar e dançar um pedaço”.

Cronistas do século XVI recolheram informações muito importantes para o 
conhecimento da terra recém descoberta, invadida ou achada, dizem ainda 
alguns. Em seus relatos, mesmo que recheados de exageros, a prática da 
música entre os indígenas foi, de alguma forma, recontada, resguardada das 
armadilhas da temporalidade pretérita. Quatro Páscoas após a de Cabral, 
chegou o navegador francês Binot Paulmier de Gonneville no comando da nau 
Esperança, do Cabo da Boa Esperança ao litoral Sul da Pindorama ou Terra de 
Santa Cruz, hoje Santa Catarina, na então terra dos índios Carijós, empurrada 
por uma tempestade que mudou rota e intenções iniciais do comerciante 
francês. Em seus escritos, Campagne du navire l´Espoir de Honfleur 1503-1505, 
também fez referências a uma cerimônia do levantamento de uma cruz ao rufar 
de tambor e ao som das trombetas do povo Carijó. 

38     LIVRO 1 - APRESENTAÇÃO



LIVRO 1 - APRESENTAÇÃO     39     

 Bem depois, em 1554, chegou Hans Staden, um aventureiro alemão que 
por duas vezes esteve no Brasil. Ao aliar-se aos portugueses, participou de 
combates nas capitanias de Pernambuco e de São Vicente contra os franceses 
e seus aliados indígenas. Do Tupinambá se tornou refém e, por pouco, não foi 
vítima da antropofagia. Ao retornar à sua terra, escreveu o livro Duas viagens 
ao Brasil, que logo se espalhou pelos quatro cantos do mundo. De todos os 
cronistas da época, talvez seja o mais conhecido por crianças, jovens e adultos. 
Foi Dona Benta quem narrou as Aventuras de Hans Staden aos seus netos 
Narizinho e Pedrinho, uma recriação de Monteiro Lobato, com mais de uma 
dezena de edições. Também em versão para crianças, Lucília Garcez reescreveu 
a estada do alemão em terras do “Novo Mundo”, ilustrada por Jô Oliveira. E não 
parou por aí. As primeiras e incríveis histórias sobre o Brasil dadas por Hans 
Staden ganharam os desenhos em preto e branco de Jô Oliveira, que recontou 
suas aventuras em quadrinhos. 
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E lá estão, em todas as edições, os maracás! “Cada 
selvagem possuía o seu maracá e o acomodava 
numa cabana especial, onde lhe dava de comer e 
o consultava sobre tudo”, contou Dona Benta aos 
netos. Maracás também foram referendados, em 
outro momento, a partir das ilustrações do original 
de Staden, na reinterpretação dos pincéis do 
grande mestre Portinari. Isso mesmo! Na década 
de 1940 “Portinari devora Hans Staden”. Depois 
de quatro séculos, para relembrar as memórias 
de Staden no Brasil, indicado por José Olympio, o 
“menino de Brodowski” ilustraria uma nova edição 
norte-americana. Mas, os 26 desenhos a nanquim 
bico-de-pena e aguada entregues ao editor foram 
recusados por serem considerados “fortes demais 
e impressionantes na descrição dos costumes 
indígenas e em especial das cenas de canibalismo”. 
Somente em seis décadas, os desenhos saíram do 
ineditismo. E lá estão, nos pincéis de Portinari, os 
índios a cantar e a dançar em torno do prisioneiro. 
Em 1999 Hans Staden virou drama biográfico no 
cinema brasileiro-português, dirigido por Luiz 
Alberto Pereira. Na categoria de melhor trilha sonora, 
assinada por Marlui Miranda, venceu o Festival de 
Cinema de Brasília (1999) e o Grande Prêmio BR do 
Cinema Brasileiro (2001).
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 Depois dos escritos de Hans, o frade franciscano  
André Thevet, de nacionalidade francesa, também 

escreveu sobre a vida Tupinambá em As Singularidades 
da França Antárctica, a que outros chamam de América. 

Dos indígenas da Baía de Guanabara, escreveu: 

“Quando nossos selvagens regressam vitoriosos a 
seus lares, são recebidos pelos que lá ficaram com 

demonstrações de júbilo, ao som de pífaros, tamborins 
e cânticos. É muito interessante ouvir-se esta música, 

tocada com instrumentos primitivos, feitos de frutos 
dos quais se retira a polpa, ou então de ossos de 

animais (quando não de ossos humanos...). Estes 
instrumentos de guerra são ricamente enfeitados com 
alguns penachos decorativos. Trata-se de um costume 
muito antigo, que se conservou inalterado até os dias 

que correm. Flautas, tamborins, etc, parecem despertar 
os ânimos adormecidos, reavivando-os qual sopro de 

fole no braseiro semi-apagado. Realmente, não me 
parece haver melhor meio de inflamar os espíritos do 
que o som destes instrumentos, pois a música excita 
não apenas os homens, mas até mesmo os cavalos! 

Não que eu queira com isso fazer qualquer comparação 
entre ambos, mas os cavalos até parecem estremecer 

ao som da música, em virtude da alegria que lhes enche 
o coração.” 
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Sobre o país chamado de França Antártica, História de uma viagem feita à 
terra do Brasil, de Jean de Léry, disponibilizou um “documento histórico, 
etnográfico e até musical”. Considerada a segunda obra sobre o Brasil, após a 
de Hans Staden, só em 1889 foi traduzida para a língua portuguesa por Tristão 
de Alencar Araripe. Para interesse desta abordagem Jean de Léry transcreveu 
em partituras cânticos de origem Tupi. E lá estão os maracás emplumados dos 
“senhores do litoral” a ilustrar a narrativa do missionário.

Tratado da terra do Brasil - História da Província de Santa Cruz, de 1576, 
resultado da estada do português Pero de Magalhães Gandavo que informou 
sobre a fauna e flora do Brasil, bem como a vastidão, potencialidades e recursos 
econômicos. As cerimônias de antropofagia, morte e deglutição ritualizadas 
dos cativos, receberam destaque nas descrição do cronista. Mais tarde, no 
século XX, Alfred Métreau (1928) e Florestan Fernandes (1952), por exemplo, 
revisitaram os escritos seiscentistas para analisar, entre outros aspectos, o 
canibalismo, prática que tanto intrigou o imaginário europeu.

E muitos continuaram a chegar do além mar... Sem dúvida, ainda não  
ganhou  popularidade merecida a produção bibliográfica do século XVI.  
Mesmo enlaçada na descrição dos “costumes bárbaros”, é considerada valiosa 
para o conhecimento da formação da terra que recebeu tantos nomes até se 
chamar Brasil. 
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Inclusos nos estudos de 1583 e 1601 estão os relatos de Fernão Cardim, da 
Companhia de Jesus: Tratados da terra e gente do Brasil. Em “Dos seus bailos 
e cantos” e sessões subsequentes, preocupou-se em descrever as cerimônias 

de antropofagia, quando homens e mulheres cantam e dançam com flautas 
de bambu, a baterem seus pés no chão, à qual classificou como “música do 

inferno”. Sobre as vozes femininas, informou que “guardam entre si diferenças 
de vozes em sua consonância, e de ordinário as mulheres levam os tiples, 

contraltos e tenores”. Na Bahia, Gabriel Soares de Souza, senhor de engenho 
e vereador da Câmara, aos descrever “como está arrumada a província do 

Brasil”, destacou em Notícias do Brasil, um número apreciável de músicos que 
cantavam “com sofrível tom”,  acompanhado de tambores, flautas, buzinas  

e maracás.

Os séculos seguintes continuaram a ser agraciados pelos relatos de viajantes, 
cronistas e religiosos, cada qual a desenhar os tantos Brasis que avistaram com 
as cores da religiosidade e do colonialismo envoltos no manto da discriminação. 

No XVII, o entomólogo Yves d’Evreux, em Viagem ao norte do Brasil feito nos 
anos de 1613 a 1614 ao Maranhão, identificou com nomes indígenas diversos 
insetos (abelhas, mosquitos, formigas, cigarras e grilos). Também reuniu em 

seus resultados observações a respeito dos indígenas e suas “cerimônias 
diabólicas”. Nesse mesmo século, três indígenas Tupinambá foram levados 

a Europa. Atravessaram o Atlântico e chegaram à França para chocalhar seus 
maracás nas composições musicais de Gautier, um músico da corte. 
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Escrito entre os anos de 1757 e 1776, João Daniel, considerado o “naturalista 
do Amazonas”, também deixou impressões minuciosas sobre a musicalidade 
indígena em Tesouro descoberto no rio Amazonas. Escreveu o padre jesuíta: 

“São muito amigos de festas, danças e bailes; e têm para isso suas gaitas e 
tambores, pois ainda que não têm ferro, lá têm habilidades de fabricarem as 
gaitas de algumas canas ou cipós ocos ou que facilmente largam o amago; e os 
tambores de paus ocos ou se é necessário os ajustam com fogo. Uma de suas 
gaitas muito usadas é uma flauta a que podemos chamar de pau que ronca, com 
três buracos, dois na parte superior e um na inferior; e ordinariamente o mesmo 
que toca bate com a outra mão o tamboril.”

O final do século XIX foi agraciado pela presença de Alexandre Rodrigues 
Ferreira no Brasil. Em suas memórias antropológicas da Viagem filosófica 
pelas capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, presenteou 
com suas belíssimas tábuas iconográficas a exibir, dentre outras, vestimentas 
para cantos e danças. As regiões centrais da América do Sul também foram 
percorridas por Francis de Castelnau, chefe da expedição enviada pelo governo 
francês ao Brasil que deixou em Expedição às regiões centrais da América do Sul 
importantes informações ao estudo da música indígena. 
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Ainda nos novecentos, o príncipe Maximiliano de  
Wied Neuwied escreveu que nos cantos dos Botocudo, 

“simples vozear sem palavras”, figuram a guerra, a caça. 
Sobre o cantos dos homens, “se assemelha a um ruído 
desarticulado, que oscila invariavelmente entre três ou 

quatro notas, ora subindo, ora descendo”. Em referência à 
voz feminina, sublinhou o príncipe: “cantam muito baixo e 

de modo menos desagradável, mas também  
não vão além de umas poucas notas,  

interessantemente repetidas”. 
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As observações de Spix e Martius sobre os Mura, Jurumana, Marami, Tikuna, 
Juri, Miranha, Carauú, dentre outros, longe de serem lisonjeiras, descreveram 
suas danças, cerimônias e instrumentos musicais como, por exemplo, a 
trombeta. Em seus escritos, pode ser lido: 

“Fez um a chamada para a dança tocando o boré, grande trombeta de caniço, de 
som rouco, seguiu-se-lhe outro dando urros monótonos que afinal toda a horda 
repetiu num uníssono de apavorar e que repercutiu nas ruas da pequena cidade 
silenciosa, pondo fora de suas tocas sitas nos telhados circunvizinhos a uma 
porção de morcegos. Os pulos e giros desse bando desencadeado e a terrível 
celeuma acompanhada do estrépito de seus maracás, tudo isso poderia figurar 
como uma cena do inferno.”
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Em fins do século XIX, recolheu Guido Boggiani, que adentrou “nas trevas de 
mundos desconhecidos”, dados elucidativos sobre Os Caduveu. Em especial 
à música, ao relatar os ambientes de suas festas, ao som de tambor e flauta, 

acompanhados do ruído suave do movimento dos brincos em prata com 
pendentes semilunares.

“Dançavam bem e de perfeito acordo, avançando e afastando com passo 
cadenciado em quatro tempos, com ligeiro movimento do corpo para a frente à 

guisa de inclinação no terceiro tempo; tudo sem saltos descompostos, mas com 
passos curtos no andar para trás e com alguma violência maior no avançar. Não 

são nem a música nem a dança muito variadas; mas o efeito à tremulante luz 
dos fogos e sobre o fundo escuro do campo, era graciosíssimo.”
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Considerado um dos cientistas que mais contribuíram 
ao conhecimento dos indígenas do Brasil, o século XIX 
é também representado por Karl von den Steinen com 
Entre os aborígenes do Brasil Central e O Brasil Central. 
Durante as viagens ao Xingu em 1884 e 1887,  
descreveu com acuidade sobre os Bakairi, Trumai,  
Suiá, dentre outros. 

No alvorecer do século XX, Curt Nimuendaju forneceu 
importantes dados da musicalidade Timbira. Sobre os 
Karajá e os Kayapó, Fritz Krause revelou particularidades 
de seus cantos, até então não reconhecidas. O alemão, 
Theodor Koch-Grünberg estudou os indígenas da orla 
fronteiriça do Brasil com a Venezuela e a Guiana Inglesa, 
quando deu primorosa atenção aos cantos, danças e 
instrumentos musicais Taurepang, Tukano, Tuyuka, 
Wapixana, Macuxi, Ye’kuana, Miriti-Tapuya, Pira-Tapuya, 
Yanomami, Bará, Uanana, Arapaso, Desana, Makuna 
e Kubeo. O resultado das gravações feitas em aldeias 
indígenas entre os anos de 1911 a 1913 são entendidas 
como os primeiros documentos sonoros sobre os índios 
do Norte do Brasil. É considerado por muitos como o 
“descobridor de Macunaíma”, em alusão ao romance 
de Mário de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum 
caráter, de 1928. Isso porque as narrativas míticas 
coletas por Koch-Grünberg foram utilizadas pelo escritor 
do romancismo brasileiro.
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A produção bibliográfica dos padres Colbacchini, 
César Albisetti e Ângelo Jayme Venturelli, junto aos 

Boe-Bororo, é apreciável! Anos a fio dedicaram-se os 
religiosos de maneira ímpar aos estudos etnográficos. 

Sobre cantos de caça e pesca Albisetti e Venturelli 
reservaram todo o volume III da Enciclopédia Bororo, 

prefaciado por Claude Lévi-Strauss, que esteve na aldeia 
Kejári em 1935. Como escreveu mais tarde, testemunhar 

a vida Bororo colocou à sua mesa o “alimento para 
reflexões teóricas”. É sempre um regozijo lembrar de 

suas palavras:  

“Com efeito, é dos Bororo que aprendi que certas 
formas de pensamento, aparentemente tão diferentes 

das nossas, são, todavia, capazes de analisar e 
classificar fenômenos, de abstrair suas propriedades 

comuns e de elaborar uma visão do mundo com alcance 
verdadeiramente filosófico.”
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Roquette-Pinto, em 1912, elencou e analisou dados 
elucidativos referentes aos Paresi e Nambikuara. 
Rondônia responsabilizou-se por desvendar mistérios 
existentes entre esses indígenas, especialmente em 
relação aos Nambikuara. O primoroso trabalho foi 
enriquecido com um conjunto iconográfico, que 
reproduz elementos da cultura material, dentre eles, os 
instrumentos musicais, com destaque para a flauta nasal 
Nambikuara, este, para o etnógrafo, “o homem da idade 
da pedra, recluso no coração do Brasil”. 

O século XX também foi contemplado com estudos 
de Herbert Baldus sobre a música Tapirapé ao realizar 
importantes constatações, especialmente com relatos 
de rituais. Harald Schultz encontrou os Umutina- 
Balatiponé, quando “colheu flagrantes que bem 
informam sobre a importância dada ao som musical, ao 
canto no contexto de sua cultura”. 
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Inúmeras composições musicais indígenas uniram-se 
à obra coral e orquestral de Villa-Lobos, numa fusão 

singular de melodias, escalas e lendas pré e pós-
colombianas. Nozanina, orquestrada por “Vilá, o índio de 
casaca”, foi executada em 1938 para receber Rondon no 

Rio de Janeiro ao retornar de Letícia, quando mediou o 
conflito entre Peru e Colômbia. A música também pode 
ser ouvida nas vozes da soprano luso-brasileira Cristina 

Maristany e nas de Milton Nascimento e Marlui Miranda. 

Data de 1978 A musicológica Kamayurá: para uma 
antropologia da comunicação do Alto-Xingu, de Rafael 

José de Menezes Bastos. Destaca o estudioso uma 
acurada relação, classificação, taxonomia, construção, 

afinação e execução de marakatap, os instrumentos 
musicais dos Kamayurá, habitantes do Parque Indígena 

do Xingu, próximos à lagoa Ipawu, a “água grande”. 
A leitura conduz nossos sentimentos a entender que 

do hoka’yterip, o pátio da aldeia, a sonoridade de 
vozes, batidas de pés no chão e instrumentos musicais 
percorrem matas ciliares, a acompanhar a sinuosidade 
dos rios Ronuro, Batovi e Kuluene, formadores do rio 

Xingu, tal a intensidade da música na vida Kamayurá, a 
deixar alegre Mavutsinin.



54     LIVRO 1 - APRESENTAÇÃO



LIVRO 1 - APRESENTAÇÃO     55     

Sobre os Xavante, David Maybury-Lewis em A sociedade Xavante, publicado 
originalmente em 1974, comparou o cerimonial Oi’ó ao balé clássico europeu. 

Escreveu o antropólogo britânico: “os participantes procuram criar um todo 
harmonioso que proporcione prazer estético aos espectadores, apresentando 

uma série de coreografias extremamente formalizadas”. 

Nascido na Hungria e que após o término da II Guerra Mundial passou a viver 
no Brasil, o etnomusicólogo Desidério Aytai publicou em 1985 O mundo 

sonoro Xavante, caracterizado por ser eminentemente social, uma atividade 
grupal. E lá estão reproduzidas e contextualizadas mais de uma centena de 

fonogramas e descritos instrumentos musicais – apito de casulo, chocalhos, 
apitos, flauta, flauta dupla, jarreteiras com cascos de veados e porcos do mato 

– a produzirem sons. Como ninguém, estudou a musicalidade Nambikuara, 
seus instrumentos como as flautas retas (macho e fêmea) e a flauta nasal 

arredondada, confeccionada com o fundo de duas cabaças. Esmerou-se sobre a 
flauta nasal que produz sonoridade pelo sopro de uma das narinas do tocador, 
em alusão à flauta nasal de pedra desprovida de orifícios, tocada somente por 

pajés muito experientes, já que podem extrair vibrações sonoras, de acordo com 
as narrativas indígenas.
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Kõmãyxop cantos xamânicos Maxakali/tĩkmũ’ũn, estudo organizado por Toninho 
Maxakali e Eduardo Pires Rosse, livro-disco de 2011, trata com exclusivismo 
da sonoridade e da musicalidade indígenas e seu lugar no cotidiano da aldeia. 
Chega a quase meia centena o número de cantos-poemas-músicas em língua 
indígena, com versão portuguesa, compilado pelos organizadores!

A cearense Marlui Miranda tornou-se referência como pesquisadora, 
compositora, arranjadora e intérprete do complexo cultural indígena. Os “todos 
os sons” da etnomusicóloga devem ser um dos instrumentos para humanizar 
o encontro entre culturas, de indígenas e não indígenas, a preencher a fissura 
aberta com as agruras do contato. O hai nai hai/hai nai hai/hai nai hai dos cantos 
Nambikuara da festividade da menina púbere está em sua voz, que segundo 
ela mesma, “são uma infindável variação de células musicais provavelmente 
arcaicas interpretadas com muito entusiasmo por todos enquanto dançam. 
A palavra-chave destas células musicais é hain, que significa cantar em 
Nambikwara”.
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Awapá, nosso canto nasceu porque havia entre os 
indígenas “a suspeita de que a música tradicional corria 

perigo de desaparecer na aldeia Yawalapiti”. O ancião 
Parú havia morrido e levou em “sua memória grande 
parte do acervo musical que deveria ter passado, em 

vida, aos jovens”. Composições e habilidades musicais 
precisavam ser preservadas. O livro, publicado em 2008 

pela Fundação Nacional do Índio, oferece um conjunto 
iconográfico e cartográfico que mescla-se à etnografia 
xinguana, no ritmo de vozes e instrumentos musicais 

como as flautas apapalu e jakuí. E os índios, em tom de 
exortação divina, cantam: “Ela parece com um macaco 

preto. Não brinca com ela, olha que ela te chama!”
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Esta brevíssima descrição do percurso dos cantos e 
instrumentos musicais indígenas iniciado com a carta 
de Caminha certamente não constitui um compêndio 
sobre a etnomusicologia indígena e seus estudiosos. 
Seria, certamente, extremamente sucinta, injusta. 
Pretendeu esta descrição exaltar a música como um dos 
importantes códigos culturais dos povos indígenas e 
evidenciar os olhares dos autores das fontes primárias 
e secundárias diante ao papel da música em suas vidas. 
Desejou a descrição tocar a alma dos não índios pela 
melodia de cantos e instrumentos musicais.

A reunir “rapsódias” de terras distintas, a caixa de 
música Senhores dos cantos... das terras quer exaltar 
os repertórios musicais dos grupos Nambikuara do 
Cerrado/Vale do Guaporé/Serra do Norte, Boe-Bororo, 
Umutina- Balatiponé, Kwazá e Aikanã. A diversidade 
de gênero de composição musical indígena pode 
ser colocada lado a lado das rapsódias dos livros de 
Homero, pois também reproduzem motivos tradicionais. 
Assim como junto aos cantadores nordestinos, também 
rapsódios atuais, a transportar integral e primariamente 
o que escutam e veem para os seus poemas, a escolher 
entre o escutado e o visto, a dar ritmos acertados que 
caibam em suas composições, acompanhadas ou não de 
instrumentos musicais. 
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Como escreveu Helza Camêu em sua primorosa 
pesquisa Introdução ao estudo da música indígena 

brasileira, a música indígena consiste na junção das 
palavras e do movimento do corpo, denominando-a de 

“canção dançada”, tal qual observaram os cronistas dos 
séculos XVI, quando, por exemplo, Cardim escreveu: 

“bailam cantando”. Em seu compêndio,  
Camêu escreveu:

“não há um tipo uniforme de música indígena: cada 
tribo, cada grupo, com sua língua, suas tendências, suas 

fórmulas, sua expressão, cria um padrão próprio, que 
identifica imediatamente. Mas, embora diferenciados por 
estas particularidades, todas se aproximam pelo caráter 

primário comum.”
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O protagonismo indígena, principalmente verificado 
após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
vem ganhando espaços merecidos na sociedade 
brasileira diante aos esforços imensuráveis dos povos 
indígenas. No campo da música, interesse desta 
coleção, suas composições reproduzem conhecimentos 
desde o tempo pretérito ao tempo presente. Para os 
não índios, a música indígena pode ser um precioso 
instrumento para redescobrir o Brasil, depois de ser 
“descoberto” pelos portugueses. Nessa redescoberta 
conseguirão, até mesmo, reescrever uma nova história 
para a Pindorama. É um caminho para se perceber que 
a história do Brasil ainda está por ser escrita, como vêm 
anunciando indígenas e cientistas sociais. 

Os movimentos dos corpos, as vozes, os sons dos 
instrumentos musicais e de suas indumentárias rituais 
são também possibilidades de perceber como os 
povos indígenas diferenciam-se dos demais membros 
da sociedade nacional. Nessa diferença, é possível 
descortirnar-se à “vontade de beleza” dos indígenas, 
termo cunhado pelo saudoso Darcy Ribeiro para 
contrapor aos novos valores que atravessaram o mar 
tenebroso nos anos de 1500 e que ainda persistem nos 
dias de hoje, mesmo que com outras cores.
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Perceber diferenças entre os indígenas é um ato de 
bravura, de boa vontade por parte dos demais membros 

da sociedade brasileira, pois oportuniza reconhecer as 
linhas coloridas da diversidade cultural que bordam 
o tecido brasileiro. É reconhecer que há uma fissura 

profunda que separa, cada vez mais, índios  
de não índios. 

Que os Senhores dos cantos... das terras possam com 
suas músicas, oportunizar aproximações, a refinar, cada 

vez mais, a compreensão dos não índios, assim como 
os Nambikuara fizeram com os integrantes da Comissão 

Rondon, a tocar flautas, às escondidas, a  
tentar “civilizá-los”.  

Como os marcos de cimento que circulam seus 
atuais territórios, suas composições também são 

demarcadoras de territórios, pois percorrem paisagens 
de vivências, habitadas por antepassados, espíritos 

da natureza e um devir, uma potência de realizações 
futuras. Senhores dos cantos... das terras.  

As composições musicais encarnam resultados dos 
fazeres de homens e mulheres exercidos na terra, 

totalizando um legado ofertado aos índios de mais de 
300 horas de gravação.
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Os territórios indígenas, há muito cercados por vilas, 
cidades, latifúndios, são uma das principais razões para 
o alargamento das fissuras. O desconhecimento dos 
não índios sobre os mais de 200 povos que habitam em 
terras brasileiras é descomunal! Não se quantifica, mas 
atinge a marca da desumanidade porque é contrário à 
razão, ao direito, à justiça. Dados recentes indicam que 
a não demarcação é o foco central gerador de violência 
de amplo espectro. Apontam que “a população indígena 
brasileira foi um dos segmentos mais atingidos por 
graves violações de direitos humanos e reconheceu a 
responsabilidade do Estado brasileiro no esbulho de 
suas terras”.

Não se pode desconsiderar que a Constituição Federal 
de 1988 deu um importante passo  à visibilidade e ao 
reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Mas, 
o que se escreve também se apaga. E no planalto central 
está a Proposta de Emenda Constitucional 215 a querer 
calar as vozes dos Senhores dos cantos... das terras.  
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Dez livros serão vistos a quem abrir a caixa de música. 
Além deste, que explica a intenção da coleção e traz 

um álbum de 10 músicas, cada uma delas pertencente 
a um povo indígena e seus grupos, como no caso dos 

Nambikuara, Senhores dos cantos... das terras compõe-
se de mais nove livros-discos que apresentam textos 

etnográficos “Quem somos nós?”, de autoria indígena, 
e de pesquisadores. Todos a oferecer imagens e sons 

gravados nos espaços das aldeias das etnias integrantes 
do projeto.

1. Coleção Senhores dos cantos...  
das terras (Apresentação)

2. Tubarão Latundê  
(Aikanã, Kuazá e Latundê)

3. Sabanê (Tawandê, Niyahlosu,  
Siwaihsu e Hinkatesu)

4. Mamaindê

5. Negarotê

6. Manairisu (Alantesu, Hahaintesu, Wanunsu,  
Wasusu da Aldeia Central, Wasusu do Bacurizal)

7. Nambikuara do Cerrado (Sawantê,  
Halotesu, Kithaulu e Wakalitesu)

8. Sararé

9. Umutina-Balatiponé

10. Boe-Bororo
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A lembrar do historiador francês Jacques Le Goff, os 
cantos são também práticas de memorização porque 
suas composições musicais reproduzem vivências. 
Entre os indígenas, as composições musicais falam de 
amores correspondidos, amores perdidos, do ciúme, 
da saudade de quem já se foi, de meninas púberes, de 
frutos nativos, de caçadas, de pescarias, da presença de 
espíritos benfeitores em seus rituais, de pássaros, de 
mamíferos. São cantos transmissores de conhecimentos 
e que podem apresentar certa liberdade criativa à 
memorização. São cantos-memórias.

Milton Nascimento explicou o significado de Txai, nome 
de um de seus preciosos trabalhos: txai é “mais que 
amigo, mais que irmão, a metade de mim que existe 
em você, a metade de você que existe em mim”. É na 
sua voz-oração que suas canções juntam-se às dos 
indígenas a suplicar que “Txai é quando sou o teu igual/
Dou o que tenho de melhor/E guardo teu sinal”. 

Que Senhores dos cantos... das terras possibilite a 
conhunhão da diferença e que todos sejam “mais que 
amigos”, “mais que irmãos”. O que é preciso vislumbrar 
um tempo de paz, construído por todos nós!
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Adriani Aparecida Vicentini
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Iana Teresa Moura Gomes
Coordenação Técnica Local de Comodoro-MT 

Raimundo Nonato Rodrigues Cardoso
Coordenação Técnica Local Vilhena-RO

Sergio Luiz Marinho Garcia 
Coordenação Técnica Local Pontes e Lacerda-MT 

Luiz Fernando Calomezoré Parecis
Coordenação Técnica Local Barra dos Bugres-MT
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SOM E IMAGEM
SOM NAS ALDEIAS E VÍDEO NAS ALDEIAS

CDs
Marcos Wesley de Oliveira
Produção Fonográfica 

DVDs
Kamikia Kisedje
Divino Tserewahú
Direção

Kamikia Kisedje
Divino Tserewahú
Marcos Wesley de Oliveira
Imagens

Marcos Wesley de Oliveira
Som direto e mixagem

Tiago Torres
Edição de Imagem

COLEÇÃO SENHORES DOS CANTOS... DAS TERRAS

Concepção, coordenação e supervisão

Priscila Barreto Sampaio
Paulo Roberto Bahiense
Ecology Brasil

Anna Maria Costa Ribeiro Fernandes Moreira Costa
Centro Cultural Ikuiapá/Museu do índio/Fundação Nacional do Índio
José Eduardo F. Moreira da Costa
Coordenação Regional de Cuiabá-MT/Fundação Nacional do Índio

Organização
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Ana Cláudia Vieira Pinto Alves Jesus
Ecology Brasil
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Coordenação Regional de Cuiabá-MT/Fundação Nacional do Índio
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Andre Wasusu
Anna Maria Ribeiro Fernandes Moreira da Costa
Antoninho Latundê
Bruno Wasusu
Cézar Amin Rondon Aroe Edugo
Corai Hahaintesu
Edileuza Kwazá
Jaime Halotesu Nambikuara
Jaine Alantesu
Jonado Sabanê
José Aikanã
José Eduardo Fernandes Moreira da Costa
Leocy Corezomae Boraponepá
Leonel Mamaindê
Márcio Monzilar Corezomae
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Mário Aikanã-Kwazá
Martinha Negarotê
Martinho Hahaintesu
Paulo Roberto Bahiense
Reginaldo Katitaurlu
Sílvio Mário Oikare
Zezinho Kwazá 
Zezinho Negarotê

Produção Gráfica
Letícia Santos
Identidade Visual, projeto gráfico e diagramação
Kate de Melo
Diagramação e tratamento de imagens

Mapas
Comissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao 
Amazonas (1912) 
Edgar Roquette-Pinto (1934)
José Eduardo Fernandes Moreira da Costa (2015)
Serviço de Proteção aos Índios. Inspectoria de Matto Grosso (1926)

Desenhos Indígenas 
Aikanã, Alantesu, Bororo, Hahaintesu, Katithaulu, Nambikuara do Cerrado, 
Kwazá, Latundê, Mamaindê, Niyahlosu, Siwaihsu e Hinkatesu (Manduca), 
Nesu, Negarotê, Sabanê, Sawantesu, Tawandê, Umutina-Balatiponé, 
Wakalitesu, Wanunsu, Wasusu. 

Desenhos não indígenas
Anna Maria Ribeiro Fernandes Moreira da Costa
Erich Freundt
Loyuá Ribeiro Fernandes Moreira da Costa
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Nome do Álbum: Senhores dos cantos ... das terras

Faixa 1: Kwaseisu, o som da flecha  (Wasusu Central)

Faixa 2: Yalĩsu, flauta (Sararé)

Faixa 3: Yain³dxa²hxen³sã³nã², oferenda de alimentos aos espíritos 
(Nambikuara do Cerrado)

Faixa 4: Waylisu, menino (Wanunsu).

Faixa 5: Yanaisu, música do marimbondo (Hahaintesu)

Faixa 6: Yamadu, flauta sagrada (Mamaindê)

Faixa 7: Waysa Dysikita, homenagem aos avós (Sabanê)

Faixa 8: Uitutũ, acorda nambú (Sabanê)

Faixa 9: Dlohakitu, vômito e morte do queixada flechada (Negarotê)

Faixa 10: Dãngüidu, estrela cadente (Negarotê)

Faixa 11: Yalikinhãusu, colar de tucum (Sararé)

Faixa 12: Mamaĩ Hereneĩ Nhapa’ẽ, traz chicha grossa para mim (Aikanã)

Faixa 13: Derinena Dae’dae’dari Erüdari,  amanheci dançando sozinho 
(Aikanã)

Faixa 14: Músicas da festa da menina moça (Mamaindê)

- Chamando queixada 

- Caminho da queixada

- Compaixão pela menina-moça 

Faixa 15: Wilide Wedeihe Hãlôhe, tamanduá mirim (Latundê)

Faixa 16: Jxainaysu, marimbondo da bunda colorida (Wanunsu)

Faixa 17: Wayetusu, coruja da noite (Wasusu Bacurizal)

LISTA DE MÚSICAS

Faixa 18: Yax3nxũ3yax3nxũ2ka3li3su2, porco espinho pequeno (Nambikuara 
do cerrado)

Faixa 19: Wananaetesu, música da banana (Hahaintesu)

Faixa 20: Honikinala – Namoro (Wasusu Central)

Faixa 21: Mixinosê - Dança da esteira para que a lua volte à vida  
(Umutina-Balatiponé)

Faixa 22: Aroe Enoguwage Paru - Canto de oferenda de alimentos aos 
espíritos (Boe-Bororo)
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Realização:

Empreendedor:

Apoio e Produção da Coleção de Livros: Produção dos CDs e Vídeos:


