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CONVENÇÕES ORTOGRÁFICAS, CHAVE DE PRONÚNCIA

Creio que a leitura das letras dos cantos encontradas no anexo, acom-
panhada da escuta dos registros sonoros, seria aqui o melhor método para 
uma compreensão do universo fonético da língua maxakali, das convenções 
ortográficas adotadas, além da forma musical de base. Se o conteúdo literário 
desses cantos apresenta divergências lexicais constantes em relação à língua 
cotidiana, nos encontramos, em ambos os contextos, dentro de um mesmo e 
único universo fonético e gramatical.

Prefiro então fornecer apenas alguns rudimentos das convenções de es-
crita maxakali adotadas. O leitor interessado num aprofundamento da ques-
tão consultará os trabalhos recentes de Campos (2009a, 2009b e sobretudo 
2009c).

Gostaria de lembrar que a codificação alfabética do maxakali foi imple-
mentada pelo linguista Harold Popovich. Ele e sua sua esposa Francis Popo-
vich, etnóloga, trabalharam entre os Maxakali/Tikmũ’ũn entre as décadas de 
1960 e 1990, na qualidade de pesquisadores-missionários do SIL – Summer 
Institute of Linguistics. Os Popovich foram assim responsáveis, entre outras 
coisas, pela formação de uma primeira geração à escrita, disseminada nos dias 
de hoje pelas escolas locais.

“m” seguido de vogal sob til é pronunciado “m” como em “manha”.
“m” seguido de vogal sem til é pronunciado “b” como em “banha”.

“n” seguido de vogal sob til é pronunciado “n” como em “não”.
“n” seguido de vogal sem til é pronunciado “d” como em “dão”.

“y” seguido ou precedido de vogal sob til é pronunciado “nh” como em “ma-
nha”.
“y” seguido de vogal sem til é pronunciado “dj”, como o “d” em “dia”.
“y” em fim de palavra, precedido de vogal sem til é pronunciado simplesmen-
te “i” como em “oi”.

“t” seguido de “i” ou de “u” é pronunciado exatamente como quando ele é 
seguido de “a”, “e” ou “o”, a saber como “t” em “tão”.
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“t” em fim de palavra, precedido de vogal, é pronunciado “ga” átono, como 
em “vaga”,  com o “a” final mudo.

“k” seguido de vogal é pronunciado “c” como em “cão”.
“k” em fim de palavra, precedido de vogal, é pronunciado “g” mudo como 
no inglês “dog”.

“p” em fim de palavra, precedido de vogal, é pronunciado como “u” nas 
palavras “viu” ou “pau”.
“u” é pronunciado como “u” na palavra inglesa “but”.
“x” em fim de palavra, precedido de “i”, é pronunciado “a” como em “pia”. 
Precedido de outras vogais, coincide com o uso do “y”, sendo pronunciado 
“i”, como em “pai”.
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CONVENÇÕES DE ESCRITA MUSICAL

Pouparei igualmente o leitor de explicações detalhadas a respeito de 
uma chave de leitura das transcrições musicais utilizadas neste trabalho. Tra-
ta-se de transcrições descritivas, amplamente tributárias da escrita musical 
moderna: traços simples, que correspondem cada um a uma sílaba das pala-
vras cantadas, orientados por um eixo horizontal, lido da esquerda para a di-
reita, fazendo referência ao fluxo temporal, e por um eixo vertical, indicando 
o espaço melódico, mais grave se ele se encontra embaixo, mais agudo se ele 
se encontra no alto1. 

Essas transcrições têm por único objetivo fornecer um traço escrito mi-
nimamente elaborado, útil na descrição e comparação entre objetos. Elas são, 
logo, francamente dependentes dos registros sonoros que elas acompanham. 
Além de constituir uma opção melódica e rítmica mais neutra que a escrita 
convencional diante de uma música que não é nem diatônica nem calculada 
a partir de um sistema de frações temporais, essa escritura é mais leve, em 
sua economia ela permite justamente um foco mais direto nos traços que se 
busca salientar. 

A economia do nosso partido gráfico repousa assim em grande parte 
sobre o fato dele não almejar à representação global de uma realidade sono-
ra, que ademais ultrapassaria os simples cantos para se completar em risos, 
gritos e outras interjeições, batidas de pé no chão ou fogos de artifícios. Em 
outros termos, as transcrições musicais tais quais elas serão aqui apresentadas, 
equivalem já a uma etapa analítica. Se pouca atenção é dedicada às durações 
exatas, a um diapasão exato ou à dimensão tímbrica, por exemplo, é que estes 
dados não são determinantes na análise que será proposta, e evidentemente 
não porque eles não possam suscitar interesse através de outras abordagens2.

1. Este tipo de grafia é utilizado por diferentes etnomusicólogos, com variações pró-
prias a cada um deles. Ver, por exemplo, Zemp 1981 ou Beaudet 1997: 111.
2. Para o leitor interessado na escrita de cantos yãmĩy em partituras convencionais, ver 
Rosse 2015, que retoma em forma de artigo materiais ora desenvolvidos.
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PASSARINHO VIROU A CABEÇA DE LADO

 “Desvario laborioso e empobrecedor o de compor extensos livros; o de 
espraiar em quinhentas páginas uma ideia cuja perfeita exposição oral cabe em 
poucos minutos. Melhor procedimento é simular que esses livros já existem e 
oferecer um resumo, um comentário”.
(Borges [1941] 2000: 473, prólogo para “O jardim das veredas que se bifur-
cam”.)

Mais do que a simples glosa de um jogo literário que vai marcar passa-
gens de sua obra, Borges nos apresenta no trecho em epígrafe um verdadeiro 
traço civilizatório, a definição de uma ecologia. O “sentido”, que tem o papel 
ou a escrita como suportes, pode ali existir apesar deles: os livros extensos 
teriam sua existência primeira em um plano diáfano, a inevitável atualização 
material se reduzindo a uma espécie de link.

Este seria um anti-modelo forte às estéticas indígenas das chamadas 
Baixas Terras Sul-americanas, onde a duração ou a extensão – como outros 
substratos expressivos – incarnam frequentemente vetores plenos, o sentido 
se fazendo também a partir delas1.

As artes ameríndias seriam assim não somente pouco narrativas e pouco 
sintéticas, no sentido de não resumirem sua história ao que seriam eventos 

1. A maior ou menor objetificação do que seria um “suporte material”, a maior ou 
menor “transparência diante da realidade” poderia remeter à diferenciação entre pen-
samento científico e a ciência do concreto (Lévi-Strauss 1952), ou, de forma irônica 
(já que Lévis-Strauss se serve da oposição natureza-cultura), à partilha entre natureza 
e cultura estabelecida por uma ontologia naturalista, de um lado, e seu contraponto 
animista, de outro (Descola 2005).
 Nos termos de Beaudet, teríamos “De um lado, música do sensível, feita para ser 
tocada, poderíamos dizer, e do outro, música que valoriza a abstração. (…) eu reto-
maria com prazer a oposição proposta por Nietzsche e depois por Mâche (1983), 
entre uma música apolínea fundada sobre leis abstratas, e uma música dionisíaca que 
afirma o sensível” (2010: 141). Poderíamos estender sua sugestão para além, quando 
o próprio autor salienta o fato das músicas ameríndias serem frequentemente feitas 
também para serem vistas, ao contrário de toda uma tradição acadêmica ocidental. 
(Por uma mera questão de praticidade, as citações estrangeiras serão aqui livremente 
traduzidas para o português.)
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essenciais, críticos, mas apresentariam ao contrário um investimento inten-
so no desdobramento de detalhes menores. Um literato tikmũ’ũn/maxakali, 
por exemplo, provavelmente ratificaria assim a inscrição:

“Desvario pouco laborioso e empobrecedor o de resumir uma ideia em pou-
cas linhas, quando podemos desfrutar dela horas e horas a fio”.

Este talvez fosse um aforismo adequado, uma saudação inicial às pági-
nas que vão seguir. Essas páginas são motivadas por um encontro musical, 
traçado por cantos de duas personagens que vêm de um outro plano, durante 
o tempo de uma festa, visitar seus pais e mães adotivos neste mundo, mais 
precisamente em aldeias tikmũ’ũn.

Tikmũ’ũn seria um pronome sociocosmológico em referência a um 
“gente mesmo”, “a gente”, “humanos”, utilizado ainda, numa esfera inter-
cultural, à guisa de etnônimo. Aqueles que pronunciam este “a gente” são 
indivíduos falantes de maxakali, língua macro-jê, da família maxakali, termo 
pelo qual também são conhecidos. Apesar de um legado colonial pouco favo-
rável (para formular a situação em termos amenos), somavam, em censo de 
2010 (Funasa), cerca de 1500 indivíduos, em franco crescimento demográfi-
co, com uma população distribuída entre quatro faixas territoriais e dezenas 
de aldeias, meio ao nordeste e o extremo nordeste de Minas Gerais.

Apesar da limitação espacial e da desertificação das terras atualmen-
te ocupadas, os grupos tikmũ’ũn seguem atualizando um universo simbó-
lico prolífico, superpovoado. A prática frequente de cerimônias chamadas 
yãmĩyxop seria um espaço privilegiado das relações tecidas entre homens e 
mulheres de uma esfera local e seres extraordinários que compõem esse vasto 
universo, em contraste com a paisagem física e intersocietal empobrecida2.

As diferentes festas yãmĩyxop têm por característica principal a prática 
do canto, a partir da qual se estabelecem outros desdobramentos: cênicos, 
alimentares, terapêuticos. Na verdade, as palavras cantadas equivalem às vo-
zes mesmas dos yãmĩy, miríades de estrangeiros míticos que se apresentam 
formalmente nas aldeias tikmũ’ũn durante os momentos festivos em ques-
tão. A prática musical aparece desde então como modalidade por excelência 
de materialização de entidades centrais dentro da cosmologia e da escatologia 
locais: os yãmĩy constituem não somente a idealização da imagem da alte-
ridade, delimitando em grande parte os traços de um “nós”, mas represen-
tam ainda o destino post-mortem das pessoas deste mundo, ponto sensível na 

2. Para apresentações etnológicas mais abrangentes dos Maxakali/Tikmũ’ũn, ver Po-
povich 1980, Alvares 1992, Tugny et al. 2009a ou 2009b. Paraíso 1992 e 1998 ou 
Mattos 2012 forneceriam por sua vez importantes panoramas históricos.
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constituição de uma temporalidade.
Nas páginas seguintes, não tratarei em detalhe dessas importantes acep-

ções gerais, fundadas na relação Tikmũ’ũn-yãmĩy. Me contentarei em esboçar 
o estudo de uma festa yãmĩyxop particular, notadamente de seu conteúdo 
sonoro, tentando entender como linguagens sensíveis ali mobilizadas par-
ticipam na concepção de um universo original. Não como linguagens não 
verbalizadas tais como a música produzem ou revelam mecanismos constitu-
tivos de uma forma de estar no mundo que seria exterior ou paralela às festas, 
mas como essas linguagens correspondem elas mesmas a uma experiência do 
mundo ou a uma forma de concebê-lo (voltarei a este ponto).

Concentro-me assim na descrição e análise do repertório chamado 
kõmãyxop, homônimo às duas yãmĩy, a Kõmãyxop Vermelha (Kõmãyxop ‘Ãta 
ou Kõmãyxop Xut Ta) e a Preta (Kõmãyxop Mũnĩy) que, ao longo de um dia, 
permanecem meio aos moradores de uma aldeia maxakali para uma troca 
eufórica e estilizada de palavras, danças, comida, durante a qual uma mul-
tiplicidade de outros sujeitos, adjacentes à imagem e às palavras das duas 
kõmãyxop referenciais, vai-se fazer igualmente presente.

O interesse mais específico em torno desse evento remete aqui a um 
processo composicional onde séries extensas de cantos são geradas a partir de 
uma cadeia de transformação material minimalista. O que os ouvidos pouco 
avisados escutariam como a repetição obstinada de um mesmo conteúdo, 
continuamente retomado, representa na realidade o alinhamento de dezenas 
de sujeitos distintos.

Esse fenômeno não é exclusivo à música kõmãyxop. Ele aparece, mes-
mo que de forma fragmentária, aqui e ali em outros conjuntos de cantos 
yãmĩy. A bem dizer, ele poderia mesmo ser percebido em esferas inicialmente 
desconexas da prática musical, como é o caso da onomástica. O repertório 
kõmãyxop corresponderia em contrapartida a um espaço onde as dinâmicas 
microvariacionais se desenvolvem de forma extensa, explícita e sistemática.

Extrapolando o campo maxakali, esse processo encontra ecos em diver-
sas outras produções estéticas indígenas na América do Sul tropical, sejam 
elas musicais, pictóricas ou literárias. Ainda que o diálogo com essas pro-
duções permaneça aqui modesto, sinalizo, a partir de um número de cruza-
mentos bibliográficos, o interesse e o potencial apresentados por um trabalho 
ainda a ser realizado.

UMA ESCOLHA METODOLÓGICA

Questões ligadas à eficiência ou à transposição entre esferas estéticas e 
sociais não vão ocupar aqui um lugar realmente central. A ideia seria a de dar 
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lugar a uma análise sem pontes entre o que seriam linguagens de naturezas 
diferentes, como se se tratasse de uma simples musicologia, o que, eviden-
temente, está longe de ser simples. A etnologia indígena conheceu vários 
trabalhos dedicados à organização social ou ainda, mais recentemente, ao 
pensamento, à cosmologia ou às filosofias autóctones. Gostaria de apostar, de 
forma complementar a essas abordagens, no potencial de uma etnologia do 
sensível pelo sensível. É evidente que as festas yãmĩyxop das quais trataremos 
têm repercussões diretas sobre domínios como a saúde, a política e o poder3. 
Essas festas poderiam ainda suscitar abordagens sobre o aprendizado, a me-
mória, a transmissão de representações culturais4, etc. Como a apresentação 
do material vai mostrar, não seria tarefa inútil, por exemplo, acompanhar a 
relação entre os laços sociais criados por traços do mecanismo kõmãyxop mais 
global descrito adiante, tais quais a amizade formal, a formação de grupos 
cerimoniais, as modalidades de distribuição de alimentos ou a concentração 
demográfica em uma aldeia, de um lado, e a prática musical que seria um 
dos seus suportes prioritários, de outro. Os dois polos, social e estético, se 
alimentariam mutuamente e o eixo de nossa demonstração “etno” e “musico-
lógica” seria assim delimitado.

Essa não foi a minha escolha. Ela subentenderia a existência de antemão 
de algo como sociedade ou como relação social, enquanto o que nos mos-
tra o texto kõmãyxop seriam relações mobilizadas pela própria festa ou pelos 
próprios eventos musicais, míticos, políticos, que não existiriam fora deles.

Ainda que a título experimental, gostaria aqui mais exatamente de ten-
tar ver o que dizem os cantos por eles mesmos. Se se busca uma sociologia 
neste trabalho, ela seria então antes de mais nada uma sociologia dos cantos: 
como é que eles se agenciam?, que relações são estabelecidas entre diferentes 
conjuntos de cantos?, entre som e conteúdo verbal?, quais são seus modos de 
produção e de reprodução?, suas escolhas técnicas?, econômicas?, como eles 
se pensam em relação ao que seria um campo exterior, do lado de lá da fron-
teira de um “eu” ou de um “nós”?, seriam tantas questões a serem colocadas 
através da observação na maior parte das vezes empírica do material sonoro.

Em outros termos, a abordagem proposta não privilegia a separação en-
tre campos que seriam, de um lado, da ordem do social e de outro, da ordem 
do musical, bem como do religioso, do mitológico, do econômico, ou de 

3. Exemplo próximo, o título da obra “escuta e poder na estética tikmũ’ũn_maxakali” 
(Tugny 2011b) explicitaria justamente a relação entre o sensível e o político diante 
dos yãmĩyxop.
4. Para trabalhos recentes que tratam precisamente desses temas junto a grupos ama-
zônicos, ver Montagnani, Fausto & Franchetto 2011, Montagnani 2011, Gutierrez 
Choquevilca 2010, 2011, Déléage 2009, Yvinec 2011.



23

outra atividade qualquer. A criação de grupos rituais, as relações de amizade 
formal, a concentração demográfica indispensável à realização de um festival 
tal qual o kõmãyxop serão tratados como peças do mecanismo mesmo da 
festa. O social não seria assim um domínio suplementar ao lado de tantos 
outros, mas um tipo de ligação estabelecida precisamente por domínios e 
actantes que não são, a priori, sociais (Latour 2007).

Tal aposta metodológica pressupõe que noções como a de uma “socie-
dade maxakali”, aliás tanto quanto a de uma “sociedade brasileira” ou “latino
-americana”, não são algo objetivo ou estável a partir do qual se estudariam 
outros fenômenos não sociais. A história e a micro-história das dinâmicas 
maxakali apoiariam tal postura, na medida em que os coletivos humanos 
aparecem ali permanentemente como interseções efêmeras entre grupos fa-
miliares em movimento contínuo.

A análise dos diferentes corpora musicais yãmĩyxop mostram ao mesmo 
tempo como essa concentração de pessoas dá lugar a uma série de procedi-
mentos mais sutis de divergência ou de valorização da diferença, onde se 
acumulam pontos de vista não unívocos ou não totalizantes, e tantas outras 
questões retomadas adiante mais detidamente.

Com essa abordagem, não pretendo evidentemente me isentar dos diá-
logos com outras produções etnológicas, que ocupam aqui ao contrário um 
lugar absolutamente convencional. Referências a temas como “a conceitua-
lização do espírito na Amazônia”, “sistemas econômicos de abundância”, ou 
ainda “o estatuto da alteridade”, já tratados alhures e através de ferramentas 
diferentes das propostas aqui, serão retomadas, em diálogo com uma biblio-
grafia correspondente. Em contrapartida, a origem de nossos argumentos 
dentro desse diálogo será de natureza essencialmente musical. Talvez eles 
completem, tragam novas precisões, ou ainda divirjam aqui ou ali das refe-
rências com as quais o cruzamento bibliográfico será estabelecido.

Um segundo nível de interlocução se desenha ainda, desta vez de forma 
implícita. O fundo a partir do qual se desenvolve o exercício de descrição e 
análise, tributário de uma tradição própria, faz aparecer um contraponto per-
manente entre os termos estéticos yãmĩy observados e termos estéticos fami-
liares ao universo moderno ou pós-moderno, espécie de aparato ou bagagem 
conceitual pessoal de partida. Os mecanismos de “microvariação” ou os “pe-
quenos intervalos”, encontrados em diferentes níveis do discurso kõmãyxop 
e que ocuparão um lugar central na demonstração a seguir, constituem uma 
dinâmica tão evidente para o locutor nativo que ele não se preocuparia em 
reservar um espaço analítico específico para tal problemática em seu discurso.

Na verdade, durante o trabalho de campo sobre o qual este texto se 
apoia mais diretamente, meus anfitriões nunca me forneceram glosas ou ins-
truções minimamente estruturadas a esse respeito, apesar das minhas insis-
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tentes investidas, endereçadas a cantores e cantoras de diferentes idades e 
níveis de experiência. Eles se contentavam em me mostrar pacientemente o 
que o material bruto mostra por si só – dinâmicas variacionais no limite da 
redundância, sem jamais ultrapassá-lo.

Mas esta corresponde já a uma formulação minha, uma vez que os 
interlocutores em questão o diziam através dos cantos, descartando a ne-
cessidade de um investimento musicológico e verbalizado particular a essa 
problemática. A escolha de relevar o tema das “microvariações” entre outros 
possíveis se dá assim em grande parte ao contraste que ele suscita em relação 
ao olhar estrangeiro, o mesmo que constituirá uma tela de fundo comparati-
va quase invisível, mas permanente.

Isso reforça a ideia da impossibilidade de um discurso neutro, mesmo 
quando ele se atém a uma mera “descrição”. Essa impossibilidade, bem posta 
sobre a mesa, constituiria assim o fio condutor de nosso estudo intercultural. 
Em outros termos, se conseguirmos estabelecer um certo número de condi-
ções permitindo uma zona de contato entre universos musicais diferentes, 
uma parte do trabalho terá sido justificada.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS “ESTUDOS MAXAKALI”

Adotarei propositalmente uma atitude um tanto reativa em relação à es-
colha de certos temas levantados sobretudo na primeira parte do texto, onde 
são apresentados esboços descritivos mais gerais da vida em uma determinada 
aldeia tikmũ’ũn. Os escritos de orientação etnológica em torno desses grupos 
mostram traços recorrentes de um exotismo que, expresso mais frequente-
mente pelo silêncio (diante de objetos considerados alógenos), não deixa de 
ser real. Em grande parte dessa literatura em pleno crescimento, somente as 
práticas consideradas “tradicionais” são dignas de interesse. Se as pessoas em 
questão jogam futebol, dançam forró, gostam, à sua maneira, de Rambo ou 
Homem-Aranha, essas ações parecem se confinar ao estatuto de parasitas, 
de ruído de fundo, que não poderiam almejar ao estatuto de práticas sociais 
como outras quaisquer. O futebol, o forró ou o gosto por certas produções 
cinematográficas não somente não são antropologicamente salientes como 
em grande parte inexistem em bom número de etnografias. Para citar um 
exemplo breve, mas paradigmático de uma tendência mais geral, poderíamos 
lançar mão de uma passagem de Álvares apresentando esquematicamente os 
seres extraordinários yãmĩy como “um grande panteão de espíritos relacio-
nados aos elementos da natureza, como o sol, a lua, as estrelas, a cachoeira, 
às espécies vegetais e animais – principalmente aos pássaros” (2004: 59). A 
produção dessa autora ocupa um lugar dos mais importantes dentro da espe-
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cialidade chamada aqui de “estudos maxakali”. Sua monografia (1992) seria 
assim uma obra singular na apresentação de um quadro etnográfico geral 
desses grupos. Na passagem sintética que acabamos de citar, entretanto, a 
generalização em relação aos yãmĩy se faz em detrimento do agenciamento 
desses personagens com o universo circundante dos mais contemporâneos: 
as bolsas, casas (presentes no conjunto kõmãyxop), os aviões, os helicópteros, 
o revólver, a cachaça, o homem negro (que integram o panteão atualizado 
por xũnĩm/morcego), o dinheiro (cantado por po’op/macaco), entre inúmeros 
outros exemplos, simplesmente não entrariam em sua síntese.

Por outro lado, alguns trabalhos fazem efetivamente alusão a práticas di-
retamente tributárias  do contato com o Estado nacional, mas sem se desgar-
rar de uma leitura colada de forma algo mimética a modelos “tradicionais”, o 
que não nos faz realmente avançar diante do problema. Os grupos tikmũ’ũn 
são largamente descritos em termos da aptidão a um “seminomadismo” ou a 
um “dinamismo político”, mas suas práticas continuam dependendo de fer-
ramentas interpretativas congeladas em um passado. Citaríamos, nesse senti-
do, a perspectiva adotada por Vieira em um artigo (sem data) onde a autora 
propõe uma ligação absolutamente sedutora entre xamanismo e a nova insti-
tuição escolar indígena. A escola, tema que reflete uma contemporaneidade 
histórica patente, é entretanto retratada por meio de um modelo relacional 
próprio ao passado, o da guerra contra os inimigos tradicionais botocudos e a 
aliança com os brancos durante várias décadas a partir do começo da coloni-
zação regional: “[os Maxakali] Parecem ter herdado uma memória a respeito 
das relações com os inimigos tradicionais mobilizada hoje para mover uma 
guerra atualizada na forma da disputa pela “autenticidade indígena”, alcan-
çada através da prática ritual e do uso da língua, e propagandeada através 
dos CDs e livros de cantos e histórias em língua vernácula produzidos no 
âmbito da escola ou de projetos de pesquisa”. De passagem, não teria certeza 
de que o intercâmbio cultural ou as “cosmopistas”5 diante de outros grupos 
indígenas seja predominantemente lido em chave de disputa, ainda menos 
aquela de reconhecimento por uma autenticidade, tema que parece apresen-
tar pouco rendimento na etnologia tikmũ’ũn.

A crítica que restringimos aqui à literatura maxakali procede de um pro-
blema mais geral. O volume organizado por Albert & Ramos (2002) mostra 
claramente a “insatisfação com o parco interesse antropológico pelo pensa-
mento indígena sobre os fatos e efeitos das “situações de contato”” (Albert 
2002a: 9), cenário que só começa a mudar a partir dos anos 1990, mas que 

5. Cf. vídeo “cosmopista maxakali-pataxó” (Maxakali et al. 2013), em torno de uma 
experiência recente de interação e visitas mútuas entre Tikmũ’ũn e Pataxó, analisado 
por Vascncelos 2015.
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tem ainda, visivelmente, parte do caminho a percorrer.
Discussões desta ordem serão retomadas aqui e ali ao longo de dois 

capítulos iniciais. Algumas vezes, o texto partirá em longas digressões que di-
zem respeito unicamente à literatura dedicada aos grupos de língua maxakali, 
o que poderia entediar o leitor não diretamente implicado. Peço desculpas 
de antemão. Essa cozinha interna pretende no entanto caminhar em direção 
a um diálogo mais sistemático no âmbito da produção à qual fazemos refe-
rência.

A literatura em torno dos Maxakali/Tikmũ’ũn é nos dias de hoje tão 
florescente quanto heterogênea. Trata-se de campos que, por diferentes ra-
zões, são facilmente acessíveis. Além da proximidade geográfica com centros 
urbanos e da receptividade de nossos anfitriões, a busca de aliados não in-
dígenas potencialmente capazes de trazer um apoio às diferentes demandas 
formuladas pelas comunidades facilita a entrada do pesquisador em campo, 
que encontra ali uma alteridade patente. A atualização cultural produzida 
por esses grupos surpreende pela vitalidade, e contrasta de forma enigmática 
com a perda de referências tanto meta-sociais quanto ecológicas, meio ao 
cenário colonial e de fricção, por assim dizer, com a sociedade brasileira.

Estas diferentes razões, que em grande parte se sobrepõem, seriam 
uma das condições da proliferação de artigos, trabalhos escolares, relatórios 
ou monografias de visada etnológica diretamente estimulados por grupos 
tikmũ’ũn. Somos etnólogos, musicólogos, linguistas, educadores, historia-
dores, literatos, biólogos, fotógrafos, cineastas, religiosos, pesquisadores da 
religião, da saúde, do meio ambiente, da comunicação, todos a escrever sobre 
pessoas cuja originalidade não cessa de nos interessar.

Apesar da efervescência literária, persiste uma carência global de diálogo 
entre os textos. Várias sobreposições temáticas são desenvolvidas sem que as 
referências aos autores precedentes sejam sistematicamente explicitadas. In-
formações são assim retomadas como se, paralelamente, elas já não tivessem 
sido formuladas por outros trabalhos.

Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de vulgatas, informações esque-
máticas ou atalhos tomados muito facilmente como dados (a citação de Ál-
vares mais acima seria um exemplo), cria um segundo nível de não-diálogo 
onde, mesmo quando uma referência é bem identificada, ela não é objeto de 
uma problematização real e não suscita verdadeiros intercâmbios. Para falar 
de forma concreta, a monografia de Amaral (2007) apresentaria um caso 
deste tipo de desconforto. Trata-se de um trabalho rico, repleto de infor-
mação, que formula questões efetivamente interessantes. Seu eixo central se 
apoia entretanto sobre a suposição preestabelecida de que o personagem mí-
tico Topa, que H. Popovich, na tradução do Novo Testamento em maxakali 
(1981, 2011), utiliza à guiza de “Deus”, incarnaria realmente a imagem de 
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um demiurgo central na cosmologia em questão. Ora, o cosmos tikmũ’ũn 
tem por princípio mesmo de ser plural e, apesar de suas diferenças notórias, 
os sujeitos se apresentam ali em posição horizontal, longe da verticalidade 
monoteísta cristã. 

Ainda que H. Popovich e sua esposa F. Popovich tenham produzido 
um conjunto considerável de textos científicos, certas abordagens ou pro-
posições, como o estatuto associado à figura de Topa, testemunham de um 
interesse subliminar proselitista, reflexo de uma empreitada de desenvolvi-
mento de instrumentos em vista de uma evangelização e da assimilação pela 
sociedade nacional, esta última em fase com toda uma geração indigenista6. 
Faltaria assim, na monografia de Amaral, uma etnografia da parte do próprio 
autor, que colocasse em dúvida de forma básica a pertinência da centralidade 
do personagem Topa.

EUS, DIVÍDUOS, DEVIRES

Ao longo de uma primeira parte do texto, apresento aqui traços de um 
quadro etnográfico mais abrangente, composto pela vida de uma aldeia. Es-
ses traços vão ajudar a melhor apreender o contexto de enunciação das festas 
yãmĩyxop, antes de nos concentrarmos em uma delas. Se sua ótica permanece 
circunscrita aos limites mais diretos de uma aldeia, dinâmicas cotidianamen-
te implementadas por seus moradores mostram um trabalho permanente de 
projeção externa, sob diferentes perspectivas. Teremos assim a oportunidade 
de dirigir o olhar em direção a modalidades de apreensão de esferas externas 
ao círculo social imediato.

Inicialmente, acompanharemos um sistema onomástico amplamente 
ativo e que tem por fonte manancial uma “canibalização” do universo refe-
rencial não-indígena circunvizinho. Nomes de celebridades como os artistas 
televisivos e estrelas do futebol, nomes de pessoas encontradas mas com as 
quais não se entretêm relações continuadas, ou ainda nomes brasileiros sim-

6. Um sobrevoo através das cartilhas redigidas por esses autores destinadas à alfabe-
tização indígena mostraria bem a meta ao mesmo tempo “civilizadora” da atividade: 
“Êste livro (…) introduz, também, conceitos de civismo por meio da história e geo-
grafia do Brasil e de higiene e bons hábitos pessoais” (Sil 1968: prefácio); “Vamos 
trabalhar juntos para o bem-estar da nossa querida pátria”(idem: 27).
 Sobre a ação específica do Sil, cf. subcapítulo “A presença “ambígua” dos “missio-
nários ocultos” do Summer Institute of Linguistics e suas alianças políticas na América 
Latina” (Brazzabeni 2006: 95 et seq.).



28

plesmente ouvidos por aí servem de pretexto à nominação de um parente 
próximo. Uma marca da intimidade familiar é assim paradoxalmente incar-
nada pela referência a desconhecidos ou a pessoas vagamente conhecidas, que 
não poderiam ser assimiladas em termos de proximidade.

A partir de uma adoção inicial, o nome estrangeiro pode ainda ser re-
tomado numa linha familiar descendente, paralela ou mais raramente mista, 
através de sutis modificações que seguem uma lógica próxima à dos processos 
transformacionais de cantos kõmãyxop tratados mais adiante. As transforma-
ções em torno de um nome seguem um curso razoavelmente livre, não sen-
do ditadas por uma gramática ou um estoque fechado implícito, como nos 
casos similares brasileiros. Os nomes tikmũ’ũn seriam em parte o resultado 
circunstancial de um processo de composição, enquanto os nomes brasilei-
ros tenderiam a representar objetos previamente fornecidos. Diferentemen-
te desses últimos, ainda, a onomástica tikmũ’ũn não acentuaria a figura de 
modelo original de um nome, a partir do qual se organizariam descendentes 
com a ideia de uma profundidade geracional. Mesmo se os nomes são aqui 
responsáveis por estruturas lineares ou aglutinantes, eles não tendem a uma 
orientação de tipo “protótipo-variações” ou à verticalização de “linhagens” 
familiais.

Os nomes são derivados em inúmeros apelidos, sobretudo no que diz 
respeito ao público “jovem”, que os utiliza como instrumento privilegiado 
de deboche mútuo. São ainda os rapazes ou moças aqueles que mostram da 
forma mais direta uma espécie de orgulho do nome próprio, fixado sobre di-
ferentes suportes escritos, gravados sobre o corpo, roupas, pulseiras, paredes, 
através de técnicas e proporções tão variadas quanto os suportes utilizados. 

Essa profusão de “eus” e de processos paralelos de individuação contras-
ta enfim com o anonimato dos momentos onde o corpo aldeão se reúne, co-
letivamente, em torno de um trabalho de comunicação e de política externa 
mais exatamente xamânico. Durante as festas yãmĩyxop, os sujeitos da alteri-
dade se mostram a partir de uma perspectiva humana compartilhada (uma 
incorporação social possível), mas ao mesmo tempo um tom impessoal, onde 
os sujeitos são percebidos na qualidade de coletividades, de corpos compos-
tos por centenas de subjetividades parcialmente superpostas e apresentando 
limites identitários fluidos. Os “nomes próprios” cultivados na nomenclatura 
dos parentes cede aqui a uma generalização de “nomes comuns”.

Se o destino post-mortem ideal é o de se juntar aos yãmĩy, o processo in-
fere num apagamento da referência direta e pessoal, fenômeno de obliteração 
da memória dos mortos comum a tantos outros grupos indígenas das Terras 
Baixas Sul-americanas.

A mesma esfera ligada à realização de festas yãmĩyxop será em seguida 
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submetida a um contraste não mais com as práticas onomásticas, mas com 
uma segunda série de empréstimos ao mundo brasileiro, em referência desta 
vez a assuntos políticos e a comemorações seguindo temas e objetos dos mais 
contingentes.

Os dois termos contrastados corresponderiam de fato a dois polos de 
uma aldeia, espacialmente bem circunscritos e dispostos em duas extremida-
des opostas. Esses dois polos se prestam, cada um à sua maneira, a atividades 
políticas e festivas, em relação estreita com as esferas exteriores ao círculo so-
cial local. Um, associado à entrada da aldeia e à expressão individual de seus 
habitantes, seguiria uma linha alimentada por eventos históricos imediatos e 
originais. O outro coincidiria com o espaço dos eventos coletivos em presen-
ça dos seres extraordinários yãmĩy, no qual a história ou os sujeitos históricos 
imediatos são diluídos num trabalho amplo de estilização.

A urbanização ideal de uma área residencial maxakali é realizada através 
de uma linguagem espacial clara: de um lado as casas familiares, dispostas em 
semicírculo face a um pátio e à casa dos cantos/kuxex, terreno dedicado às 
festas yãmĩyxop. A aldeia Vila Nova, onde pude permanecer de maneira mais 
prolongada, correspondia, entre os anos 2008 e 2009, ao maior de todos 
os agrupamentos tikmũ’ũn. À sua liderança, um homem chamado Guigui, 
chefe dinâmico, inovador, além de algo excêntrico. A “aldeia do Guigui” 
era estruturada segundo uma leitura adaptada do plano ideal que acabamos 
de descrever: o semicírculo fora substituído por uma aglomeração complexa 
de casas, entrecortada por uma rua central, lembrando propositalmente um 
bairro urbano.

A entrada da aldeia, do lado oposto ao do espaço dedicado às festas 
yãmĩyxop, contava com um pátio próprio, rodeado de instalações construí-
das em alvenaria (ou outros materiais sólidos) como um salão de reuniões 
e festas de forró, uma sala de aula, um ambulatório médico ou uma cabine 
telefônica, através da ação de órgãos governamentais. Na entrada da aldeia se 
encontrava igualmente a residência principal do seu chefe, o que fazia dali o 
núcleo destinado às ações políticas cotidianas, particularmente conectado ao 
mundo brasileiro. Na verdade, tratava-se de um centro de atividades ligadas 
não somente aos não-índios mas também como cenário de uma cadeia de 
eventos, em grande parte motivados por Guigui, tendo em comum o fato de 
apresentar releituras de atividades festivas igualmente não-indígenas. Casa-
mento com cortejo e noiva em vestido branco, comemorações de natal, Dia 
do Índio ou campanhas eleitorais, baile de forró, instituição de um grupo 
local de dançarinas de música popular regional, eram todas atividades festivas 
mais ou menos inesperadas que se sucediam em torno da entrada da aldeia e 
que mostravam invariavelmente uma espécie de “devir branco”, de imitação, 
de reprodução, de incorporação mais ou menos artificial de uma máscara 
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brasileira.
Lógica contrária à das atividades ligadas aos fundos da aldeia, onde são 

os sujeitos da alteridade que se colocam sob a pele ou a voz antropomorfa 
dos aldeães. Durante as festas yãmĩyxop, diferentes seres se conformam à co-
munidade através da adoção de uma perspectiva comum, de uma tradução 
interespecífica, de uma comensalidade, de um compartilhamento verbal ou 
musical, etc.

KÕMÃYXOP

Progredimos então por um caminho traçado pela observação dos nomes 
individuais que remetem à intimidade do espaço familiar, passando pela ob-
servação de práticas festivas e políticas à escala comunitária e imediatamente 
externa a uma aldeia, conduzindo finalmente a uma esfera interespecífica e 
xamânica incarnada pelas festas yãmĩyxop. No decorrer da segunda parte de 
nosso trabalho, nos debruçaremos justamente sobre uma festa ou um festival 
yãmĩyxop específico, chamado kõmãyxop, que constituirá a partir de então o 
eixo analítico-descritivo central.

Duas yãmĩy, de cabelos muito longos, vêm visitar uma aldeia tikmũ’ũn, 
seguindo o convite de seus moradores. No espaço de um dia, Kõmãyxop Ver-
melha e Kõmãyxop Preta vão ensinar a seus “pais” e “mães” locais a cantar, em 
troca da hospitalidade e da comida recebida. Estes seriam os grandes traços 
da atualização mítica incarnada por um evento kõmãyxop.

Os cantos corresponderiam à linha diretiva medular. Eles compõem 
um roteiro cerimonial denso, ramificado em diferentes etapas, prolongadas 
durante toda uma noite, além de parte do dia seguinte: as kõmãyxop chegam 
à casa dos cantos; intervenção cantada e dançada da Kõmãyxop Vermelha; 
intervenção cantada da Kõmãyxop Preta; refeição coletiva; nova intervenção 
cantada e dançada da Kõmãyxop Vermelha; fechamento parcial do festival em 
forma de brincadeira de roda. Após uma pausa de algumas horas a partir do 
amanhecer do dia, a atividade é retomada: Kõmãyxop Preta pede comida; re-
feição coletiva seguindo a distribuição alimentar individual entre amigos for-
mais/kõmãy; kõmãyxop pintam cada metade do rosto e se reúnem para cantar; 
nova brincadeira de roda; as kõmãyxop vão embora; “mães” das kõmãyxop se 
despedem.

Como princípio geral já prenunciado, cada canto corresponde à ma-
terialização de um ser extraordinário yãmĩy. As vozes das kõmãyxop, desdo-
bradas pelas mulheres e principalmente pelos homens da aldeia, retratam 
um sem número de outras subjetividades, presentes ao longo da festa. Suas 
palavras animam uma economia material acentuada: alguns versos sucintos 
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são suficientes para evocar imagens lacunares de um quadro implícito maior, 
do qual as narrações míticas apresentam frequentemente versões mais bem 
acabadas. Essas imagens aparecem propriamente como um devir, um gesto 
em pleno acontecimento e visto de dentro. Como na tradução literal propos-
ta por Romero, assistido por Isael Maxakali, o enfatizador “yã” seguido do 
verbo “mĩy/fazer” remeteria àquilo que “está formando, formando, mas ainda 
não acabou...” (2015: 82).

Esses cantos são assim marcados por uma concisão de imagens poéticas, 
articuladas sobre uma armadura formal direta e invariável, alternando partes 
fixas comuns entre cantos vizinhos – não-lexicais –, e partes variáveis exclu-
sivas a cada canto – lexicais.

A estrutura binária entrevista pela imagem de um “par” kõmãyxop é 
reforçado por diferentes tipos de formas duplas ou simétricas, disseminadas 
em diferentes escalas e aspectos do discurso. Da repetição imediata de versos 
à retomada de estrofes, e de cada canto inteiramente e sistematicamente bisa-
do por um segundo grupo de cantores, os limites internos ou imediatamente 
externos de cada objeto seriam testemunhas de um grau proeminente de 
simetria da posição enunciativa.

A quantidade associada aos cantos, miríades de vozes, é inseparável de 
um movimento tão sutil quanto sistemático de diferenciação de si mesmos. 
Um canto se desdobra em vários outros a partir da variação infinitesimal de 
traços compartilhados com seu entorno, traços que são eles mesmos móveis. 
O acento se dá mais uma vez no movimento, no devir7. Quantidade e dife-
rença seriam valores de base reciprocamente acoplados.

A presença de conteúdos comuns é responsável por movimentos de 
aglutinação entre cantos vizinhos, que se reúnem em suítes de tamanhos 
variados e de limites mais ou menos móveis. Grandes sequências musicais 
cultivam passagens graduais de uma suíte à outra, onde um termo cambiante 
se alterna invariavelmente à inércia de um segundo. A associação de cantos 
em conjuntos é seguida de uma fluidez dos limites desses mesmos conjuntos, 
que podem-se revelar flutuantes ou ambíguos.

7. Essa chave não se pretende evidentemente exclusivista. Sistemas musicais como nas 
Guianas parecem operar gradientes intensivos e transformacionais/xamânicos a partir 
da repetição materialmente exata (Beaudet 1997, Beaudet & Pawe 2010).
 Outra precisão: a oposição entre diferença e repetição é aqui antes de tudo meto-
dológica. Meu interesse seria menos o de apontar zonas ocupadas por cada dimensão, 
empreitada pouco produtiva, e mais a de observar a forma particular pela qual elas se 
articulam num dado repertório. Trataremos do assunto no capítulo “Transformação 
dos cantos-yãmĩy”. Tendo dito isto, entre os cantos kõmãyxop, a repetição material-
mente idêntica seria tão estrangeira ao sistema quanto uma diferenciação radical.
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A “fluidez da forma” é acentuada por uma flexibilidade dos planos de 
enunciação utilizados como motor composicional: uma linha marcada pelo 
desenvolvimento de uma ideia melódica pode ser seguida, de forma inespe-
rada, de uma linha onde prima um trabalho sobre o registro fonético. Essa, 
por sua vez, pode sutilmente modular na elaboração de um traço até então 
secundário, ligado às imagens verbalmente mobilizadas.

Finalmente, a progressão transformacional que resulta da sucessão ime-
diata dos cantos ou das suítes de cantos é entrecortada por conexões transver-
sais estabelecidas entre peças afastadas dentro do repertório. Temas passados 
podem assim reemergir aqui e ali, esboçando linhas pontilhadas paralelas às 
polarizações entre vizinhos lineares.

Do ponto de vista verbal, várias expressões utilizadas equivaleriam a 
condensados semânticos, seja se desdobrando em mais de um sentido lexical 
possível, seja fazendo referência a esquemas narrativos implícitos muito mais 
vastos. A economia material de certas palavras ou expressões remeteria assim 
a prolongações em uma esfera virtual.

Uma ideia similar serviria de orientação no desenvolvimento da série 
extensa de cantos que anima de forma quase exclusiva a segunda intervenção 
de Kõmãyxop Vermelha. Esse segmento é composto por um meio cento de 
peças desenvolvendo um percurso transformacional absolutamente explícito 
na escolha minimalista de seus materiais constitutivos. Inicialmente, uma 
mesma estrutura rítmico-melódica serve de moldura às palavras que animam 
duas linhas paralelas de procedimentos variacionais:
- sob um ângulo fonético ou timbrístico, assistimos a uma modulação grada-
tiva da sonoridade dos versos. Várias vezes, a variação de uma única consoan-
te dentro de um perímetro articulatório cerrado é suficiente na diferenciação 
entre dois cantos: uma palavra apresentando uma oclusiva bilabial surda [p] 
é substituída, no canto seguinte, por um termo quase idêntico, mas onde se 
ouve dessa vez uma oclusiva bilabial sonora [b]. Essa última dá lugar, no que 
virá a ser um terceiro canto, a uma oclusiva bilabial sonora nasal [m]. A decli-
nação simples de um [p] em [b] e em [m], no âmbito de um verso, animaria 
assim o desenrolar de três cantos/yãmĩy diferentes.
- simultaneamente a essas mudanças acústicas, a semântica das letras fazem 
aqui referência a imagens que traçam, elas também, um processo de conti-
nuidade na diferenciação entre vizinhos imediatos. A presença de uma cor 
comum característica permitiria assim o salto entre a imagem da “resina de 
urucum” à de um “passarinho vermelho”, deste a uma “panela de barro”. A 
referência a uma mesma matéria permite por sua vez a passagem da “panela 
de barro” ao “rio”, morada das kõmãyxop (segundo uma das duas versões mí-
ticas possíveis). Dali modula-se para as moradas ou “casas” ordinárias, suas 
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“paredes”, “a madeira” e assim por diante.
A dupla proximidade estabelecida entre um canto e outro tem como 

efeito global um teor reiterativo acentuado. As duas séries de micro-parale-
lismos – evolução fonética e semântica – são ainda amplificadas, ao fim da 
longa sequência composta de cinquenta e dois sujeitos diferentes, por uma 
série macro-paralelística onde o bloco será retomado por inteiro cinco vezes, 
infligindo a cada uma delas uma variação basicamente rítmico-melódica.

Trata-se de um sistema contrário à ideia de síntese. Cada série de trans-
formações do material se abre ao contrário em novas transformações, numa 
ramificação exponencial cuja conclusão é deixada em aberto, o que apon-
taria para uma positivação da diferença. O desvio mínimo, ao invés de ser 
vivenciado como um detalhe a ser apagado em vista de uma homogeneidade 
ideal, de uma identidade definitiva, é ao contrário ostensivamente cultivado 
e multiplicado. A diferença, marcada pela particularidade de se desenvolver a 
partir de uma grande economia inicial, tem no entanto como objetivo se ge-
neralizar e permanecer precisamente no estado de divergência, ponto crítico 
de passagem entre o mesmo e o outro.

FRAGMENTOS, INTENSIDADE

A descrição e análise sumária do material kõmãyxop terão até aqui res-
peitado a ordem dos eventos tais quais eles se apresentam cronologicamente 
durante a realização de uma festa, buscando mobilizar um número elevado 
de eventos. Na terceira e última parte do texto, proponho ao contrário o 
retorno a alguns elementos dispersos ao longo da primeira apresentação. Eles 
ajudarão no desdobramento de algumas notas finais em um tom mais geral 
ou teórico.

Em primeiro lugar, tento ali proceder ao rascunho de um exame his-
tórico kõmãyxop. Para tanto, recorro a informações provenientes ao mesmo 
tempo dos próprios gestos festivos, de excertos mitológicos, da memória co-
letiva contemporânea em torno de circunstâncias ligadas à transmissão desse 
complexo cerimonial, ou ainda a registros museográficos em torno de perso-
nagens e práticas correlatos. Indícios musicais e míticos remeteriam a outros, 
de ordem mais precisamente histórica e vice-versa, numa colcha de retalhos 
que, se por um lado permanece limitada pela fragmentação mesma das fontes 
como elas se nos apresentam nos dias de hoje, teria por mérito de potencia-
lizar os dados dispersos através de seu cruzamento. Em outros termos, se o 
quebra-cabeça escolhido continua francamente incompleto, as poucas peças 
disponíveis parecem mesmo assim mais expressivas juntas do que tratadas 
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individualmente. Tais proposições permanecerão aqui especulativas. Em últi-
ma análise, o objetivo consiste simplesmente em sugerir uma via de pesquisa 
pouco empregada na literatura maxakali.

Antoninho, líder político e cerimonial que viveu entre o início do séc. 
XX e a década de 1960 ou 1970, alterou os termos de propriedade do reper-
tório kõmãyxop, tendo feito dele um bem público entre Tikmũ’ũn.

A existência de uma variante das personagens kõmãyxop na mitologia 
de um grupo tupi no noroeste brasileiro (Rondônia) é tão sugestiva quanto 
instrutiva em relação aos limites das hipóteses associativas. Por outro lado, 
a série de dualismos contrastantes em um contexto geral yãmĩyxop, ligada à 
amizade formal igualmente ausente em outros momentos poderia remeter a 
empréstimos jê.

Em segundo lugar, procederemos a um sobrevoo bibliográfico em torno 
de exemplos de processos estéticos amazônicos onde uma economia material 
inicial engendra, a partir de sutis variações, rendimentos importantes dentro 
de cada discurso em questão. Das máscaras apapaatai wauja, no alto Xingu, 
à música de flautas apapaatai kawoká entre os mesmos Wauja, dessa última 
à música de clarineta arara no Pará ou wayãpi na Guiana, e mais a inúmeras 
produções verbais paralelísticas pano ou ao grafismo dos Kaxinawa (de lín-
gua pano) no estado do Acre, estaremos invariavelmente lidando com pro-
duções onde diferenciações realizadas através dos menores intervalos ocupam 
um lugar importante do discurso.

No caso específico kõmãyxop, esse traço, longe de representar uma idios-
sincrasia qualquer, é organicamente ligado a muitos outros desdobramen-
tos do sistema. Em nosso último capítulo, os “pequenos intervalos” servirão 
de suporte a uma tentativa de caracterização sintética das entidades yãmĩy. 
Como poderíamos reler, de forma qualitativa e condensada, uma boa parte 
dos eventos que acompanhamos ao longo de todo nosso estudo?

Para tal, retomaremos proposições de Viveiros de Castro (2006) diante 
da “ontologia dos espíritos na Amazônia”, embora a partir de uma aborda-
gem ligeiramente deslocada. Nesse artigo, Viveiros de Castro privilegia não 
somente a análise de dados verbalizados ou lógicos, como descreve ainda 
a visão enquanto sentido privilegiado na caracterização dos “espíritos” nes-
sa região. A meu turno, privilegio a observação não só centrada em traços 
não-verbais emanando dos yãmĩy, como ainda naqueles realizados de forma 
eminentemente sonora.

Os cantos aparecerão como atualizações superpostas de uma zona vir-
tual com forte aptidão transformacional. Muito mais do que compreendê-los 
como objetos em si, dados de forma extensiva, à maneira de um estoque de 
peças, os cantos representariam a intensificação localizada de uma zona flui-



da. Donde sua divergência tão sutil quanto constante: as dinâmicas estabele-
cidas entre os cantos são marcadas por uma diferença interna e contínua, em 
detrimento de uma abordagem objetiva onde a diferença privilegiada seria 
externa e circunscrita.
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DE NOMES

Siana teve seu primeiro filho no fim do mês de março, de madrugada, 
com a ajuda de sua mãe. Ela está na flor da idade, talvez com dezoito anos, 
mesmo se há muitas outras mães mais jovens. Seu marido, também jovem, 
está naturalmente feliz, mas trata-se de uma felicidade discreta – quando 
uma criança nasce, os pais devem permanecer silenciosos, assim eles “pensam 
melhor”.

No dia seguinte ao nascimento desse menino magrinho e ainda sem 
nome, seu pai saiu cedo para o córrego, longe do local onde todos tomam 
banho e lavam roupa. Ele voltou para casa em torno das 7h, com o sol já alto 
no céu, trazendo uma dúzia de peixes médios, não maiores que um palmo, 
pendurados em fila num talo de capim – se o pai traz “coisas boas” para casa 
quando nasce um filho, ele as atrai a partir daí de forma espontânea, durante 
um período indefinido mas longo1.

Siana está lá, silenciosa e contente, em sua casa sem paredes – um te-
lhado de duas águas, sustentado por vários pilares de madeira cerrados de 
um lado, mais outros espaçados – deitada na cama que antes era da altura de 

1. Na verdade, logo após o nascimento de uma criança, o pai maxakali/tikmũ’ũn os-
cila entre duas possibilidades contrárias, um estado de sorte e de azar, que serão con-
cretizados através de sua produção econômica. Um exemplo prático e clássico gira em 
torno da caça: dentre várias proibições impostas aos recém-pais, figura uma principal 
em relação à ingestão de carne vermelha (para uma descrição dessas proibições, cf. 
Maxakali & al 2008). Nos dias de hoje, os pais mais preocupados passam três meses 
ou mais sem comer carne de caça, de porco ou de boi (enquanto os “antigos” evitavam 
seu consumo durante aproximadamente trinta dias). Esse tabu não impede entretan-
to o jovem pai de sair para caçar. Ao contrário, ele sente vontade de fazê-lo pois, após 
o parto, se sua mirar for boa e se ele acertar sua primeira presa, ele passa a atrair novas 
presas e a ter uma mira certeira, fazendo dele uma companhia útil durante as caças 
coletivas. A tensão desse momento repousa no risco desta primeira presa conseguir, 
ao contrário, escapar-lhe. Nesse caso, o novo pai vai sofrer durante um longo período 
de má pontaria e inaptidão em rastrear animais.
 O silêncio em torno do parto e a oscilação do pai entre as possibilidades de atrair 
ou de rechaçar a caça são motivos próximos demais para não evocarmos Clastres 
(1972: 11 e 24, respectivamente) em torno dos Aché-Guayaki.
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uma mesa e que agora perdera os pés, sendo instalada rente ao chão. O pai de 
Siana, no dia mesmo do parto, sugeriu que o neto se chamasse “Au Noguei-
ra”, como o filho de “José Nogueira”, um fazendeiro (não-indígena) vizinho. 
No caso do fazendeiro e de seu filho, “Au” e “José” são nomes, “Nogueira” 
sobrenome. No entanto, segundo a proposição do avô materno o composto 
“Au Nogueira” seria utilizado inteiro como nome. Essa proposição não é tri-
vial, o pai de nosso pequeno anônimo se chamando ele mesmo “Zé Nogueira 
Maxakali”, nome inspirado já no do fazendeiro “José”.

Ainda que pertinente, essa sugestão é rapidamente abandonada. Talvez 
por haver uma preocupação mais importante, uma reticência, a respeito da 
qual ninguém fala diretamente – o silêncio é particularmente importante 
nesse momento de fragilidade do recém-nascido – mas sobre a qual pensa-
mos todos. Os bicos do peito de Siana ainda não são salientes e o menino, 
que nasceu já abaixo do peso normal, tem dificuldades para mamar. Menos 
ele se alimenta, menos ele tem força de sucção.

Siana já viu alguns irmãos e sobrinhos, entre outros bebês, não sobrevi-
verem à primeira infância e ela conhece a rotina de uma criança subnutrida. 
Ele é enviado ao centro de saúde “Casa do Índio”2, na cidade de Governador 

2. Em 2008-2009, que por conveniência estilística vai servir de presente narrativo 
a este e ao próximo capítulo, as “Casais” faziam ainda parte de um subsistema da 
Funasa – Fundação Nacional de Saúde, então responsável pela assistência médica e sa-
nitária das populações indígenas de todo o Brasil. Desde então, essa responsabilidade 
foi transferida diretamente ao Ministério da Saúde. A Casa do Índio do polo regional 
Governador Valadares, antiga sede de fazenda particularmente mal adaptada e hostil à 
presença familiar em torno dos pacientes pediátricos foi ao mesmo tempo transferida 
a novas instalações, projetadas especificamente para o acolhimento médico.
 Se a demografia maxakali se apresenta nos dias de hoje em estrutura francamente 
piramidal, com uma população jovem numerosa e inversamente proporcional à po-
pulação idosa, o público infantil, de zero a cinco anos, apresenta a taxa de vulnera-
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Valadares, a uma distância de trezentos e cinquenta quilômetros da aldeia 
(aproximadamente sete horas de carro, dependendo sobretudo do estado da 
parte do caminho em estrada de chão). Privada da família, a criança vai pas-
sar seus dias num berçário, com outros bebês instalados cada um dentro de 
um berço branco, de ferro, cercado de pequenas grades. Alguns deles carre-
gam uma agulha no antebraço, conectada por um tubo a um envelope de 
soro que garante alimentação e hidratação intensivas.

Em vários momentos do dia, técnicas em enfermagem e outros profis-
sionais da saúde vêm vê-los. Além de alimentá-los, trocar as fraldas e lavá-los, 
essas profissionais trazem, cada uma à sua medida, um mínimo de carinho. 
É evidentemente impossível restituir o afeto e a coletividade do círculo fa-
miliar. Essa carência se agrava à medida em que se prolongam os períodos 
de hospitalização. Certas crianças alcançam um peso normal e voltam para 
a aldeia num espaço de três meses. Outros precisam de seis meses ou mais. 
Leonardo, um dos sobrinhos de Siana, permaneceu ali por dois anos.

Zé Nogueira vai, paciente e reservado, massagear os seios de sua com-
panheira com um pouco de cinza, para fazer sobressair a ponta dos mamilos. 
Com o passar de alguns dias, o menino começa a mamar bem e a apreensão 
dá pouco a pouco lugar a momentos de descontração. Foi num desses mo-
mentos que Zé Nogueira veio-me ver. Com os olhos cintilantes e um sorriso 
disfarçado, ele me pedia para anotar numa folha solta todas as possibilida-
des de nomes encontradas para seu filho. É provável que cada uma dessas 
possibilidades já tivesse sido vista e revista em pensamento, mas meu colega 
queria ainda estendê-las no papel, que ademais ele provavelmente não leria. 
Dividindo comigo nomes hipotéticos para seu filho, afinal, ele ouviria opi-
niões descompromissadas, fáceis de serem descartadas, ao contrário das dos 
bilidade a doenças e de mortalidade mais elevada. Para condições sanitárias na Terra 
Indígena do Pradinho, ver Assis 2010. Para um quadro estatístico comparando taxas 
de vulnerabilidade e de mortalidade entre a população geral e entre crianças de até 
cinco anos, elaborado pelo Dsei MG/ES com base em dados indo de 2000 a 2007, 
ver idem: 32.
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parentes próximos.
As primeiras alternativas eram as menos prováveis, alguns nomes que 

ele conhecia de não-índios da região, da mídia ou do Campeonato Brasileiro 
de Futebol. Esses primeiros nomes foram rapidamente descartados, mas o 
fato de jogar com um campo de escolha ainda aberto era agradável. 

Em seguida as propostas sérias. A primeira era uma homenagem ao tio 
paterno Rosildo, irmão de Zé Nogueira. Neste caso a criança seria chamada 
Zé Rosildo. A lista continuava com Zé Lúcio, inspirada no zagueiro Lú-
cio, então capitão da Seleção Brasileira de Futebol. Zé Nogueira é bastante 
sensível ao futebol. Ele não é exatamente um praticante, mas “possui” em 
compensação uma das quatro equipes existentes em sua aldeia. Ele cuida do 
jogo de camisas, assiste regularmente aos treinamentos e partidas do seu time 
(não existem realmente “treinos” mas “partidas mais ou menos rotineiras”) e 
sempre que ele pode (ou às vezes mesmo quando não pode) aposta dinheiro 
ou outros bens com os “donos” das equipes adversárias, locais ou em visita.

Enfim, mesmo se ele homenageia seu irmão ou o capitão da Seleção, a 
partícula “Zé”, referência a ele próprio, era invariável. As duas proposições, 
“Zé Rosildo” ou “Zé Lúcio”, traziam uma marca paterna, constituindo as-
sim uma variação em torno do nome “Zé Nogueira”. Esta semelhança ficava 
ainda mais acentuada nas possibilidades seguintes. Seu filho seria então cha-
mado “Zé Noseira”, “Zé Nogueia” ou bem “Zé Nogueiro”.

Uma das enfermeiras técnicas não-indígenas em atendimento à aldeia, 
passando por nós, dá sua opinião: “Noseira” era uma opção ruim, lembrando 
diretamente o termo “nojeira”. Zé Nogueira não prestou a menor atenção à 
observação. Com seu leve sorriso, com a lista dobrada e redobrada na mão, o 
jovem pai se foi, pouco apressado, pensando no futuro nome (pensando no 
futuro?) do seu filho.

Depois desse encontro, eu também fui embora. Tive que me ausentar 
da aldeia e, quando do meu retorno já no mês seguinte, fui rápido pergun-
tar a respeito do nome do menino. Para minha grande surpresa, ele havia 
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sido chamado (e já registrado pela Funai) “Aécio Neves”. Este nome não 
foi escolhido nem pelo avô, nem pelo pai, mas por um tio materno. “Aécio 
Neves”, homônimo do político então governador de Minas Gerais, onde nos 
encontrávamos.

§§§

Uma família extensa coesa, na qual filhos e filhas, genros e noras, al-
guns irmãos e irmãs, cunhados, sobrinhos, vivem próximos uns dos outros, 
constituiria uma primeira unidade social básica. São verdadeiras pequenas 
aldeias que coexistem nos grandes agrupamentos maxakali. Essas unidades 
menores guardam uma autonomia latente e de fato, os movimentos de sisão 
e reorganização das aldeias têm constantemente essas mesmas unidades pelos 
maiores divisores comuns. Normalmente, elas podem ser percebidas segundo 
a própria organização espacial das residências: coabitação ou habitação flui-
da entre parentes, vizinhança ou utilização de partes comuns entre as casas, 
seriam alguns traços recorrentes das famílias extensas. É no interior dessa 
esfera familiar que são transmitidos certos tipos de propriedade imaterial ou 
certas marcas hereditárias, como a propriedade dos cantos/yãmĩy ou ainda as 
relações de amizade formal kõmãy, como veremos mais adiante. É igualmente 
aqui que são solidariamente divididos a comida e o dinheiro cotidianos. Por 
fim, hostilidades entre indivíduos podem rapidamente afetar coletivamente  
estes grupos.

Não é de surpreender que a curiosidade dos habitantes locais a meu 
respeito passasse em parte por minha composição familiar pessoal. Quantos 
irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, como se chamavam, eram perguntas 
tão interessadas quanto frequentes, feitas em minha direção. Um capítulo 
à parte, repetido com frequência, consistia na enumeração dos meus tre-
ze tios e tias paternos, cujos nomes se formam invariavelmente a partir de 
homônimos de parentes ascendentes ou de prefixos começando com a letra 



44

“Z”. Havia um verdadeiro encanto pela fraternidade do meu pai, numerosa e 
cheia de nomes parecidos uns com os outros: Zilda, Zilma, Zelino, Zenaide, 
Zenóbio, para citar apenas alguns.

Na realidade, se o tamanho e a coesão de um grupo familiar são valores 
importantes, a variação onomástica a partir de um radical comum – Zé No-
gueira, Zé Noseira, Zé Nogueia e Zé Nogueiro seria um bom exemplo – é 
uma marca direta de pertencimento a esse grupo.

Ainda que não pareça haver uma prescrição formalizada ou glosa locais 
consequentes a esse respeito, percebe-se entre os Tikmũ’ũn um sistema ono-
mástico fortemente operatório.

Autoras como F. Popovich (1980), Alvares (1992) e Vieira (2006) já 
dedicaram algumas páginas aos nomes maxakali. Seus trabalhos mostram 
uma dicotomia permanente entre uma categoria “nomes estrangeiros” e uma 
segunda composta de nomes mais exatamente “maxakali”, esses últimos difi-
cilmente encontrados ou revelados.

Vieira (2006: 103-104) apresenta informações que deixam suspeitar o 
uso contemporâneo de “nomes em maxakali”. As informações às quais ela 
teve acesso parecem entretanto fragmentárias ou truncadas. A dificuldade 
visível na busca de referências aos nomes na língua maxakali, corrente, pode 
talvez apontar para um entre os diferentes modelos de “segredo” ou “discri-
ção” nominal que caracterizam certos sistemas onomásticos ameríndios das 
baixas terras3. Esta seria uma hipótese de trabalho interessante. Infelizmente, 

3. Entre os Araweté, um indivíduo não pronuncia nunca o próprio nome. Parale-
lamente, os pais araweté são conhecidos através dos tecnônimos “pai” ou “mãe” de 
“- nome do filho -” (no caso masculino o nome pode mesmo ser abandonado desde o 
casamento, a partir do qual o homem passa a ser chamado “companheiro” de “- nome 
da esposa -”). O nome recebido durante a infância, abandonado quando nasce o pri-
meiro filho, não deve mais ser articulado em presença da pessoa à qual fazia referência 
(Viveiros de Castro: 367-369).
 Entre os Wayãpi do alto Oiapoque, a avó de uma criança “escolherá entre os dos 
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os camaradas tikmũ’ũn que encontrei nunca me falaram desses nomes, nem 
eu pude perceber um movimento qualquer em torno de nomes secretos.

De fato, o tratamento em segunda pessoa é muito pouco realizado atra-
vés da enunciação do nome do interlocutor, dando lugar ao uso de vocativos, 
em referência a um laço de parentesco real ou a uma familiarização simbólica 
entre co-aldeães não-parentes. Um filho chama seu pai “tak/pai”, o pai por 
sua vez o chama “xõnnũ/filho”. Amigos de idade intermediária se tratam 
mutualmente de “‘ũkto’ãyã/cunhado ou primo cruzado” e os mais idosos são 
chamados “yãyã/avô” ou “xukux/avó”, independentemente da existência de 
um vínculo de consanguinidade ou de familiarização por aliança4. A única 
exceção seria a do nome dos mortos, principalmente os recentes, aos quais se 
refere de preferência indiretamente, com uma certa discrição. A verbalização 
dos nomes de seus contemporâneos (pelo menos dos nomes correntes), em 
sua presença ou fora dela, não é problemática.

Ainda que a hipótese da existência de nomes secretos continue, a di-
cotomia “nomes estrangeiros” vs “nomes maxakali” parece limitar o campo 
de possibilidade analíticas. Alvares, por exemplo, nos diz que “Muito pouco 

seus antepassados um nome que permanecerá em grande parte secreto.” Além disso, 
“Os mortos não têm nome, isso é uma característica dos vivos” (Beaudet 2010: 60 e 
61, respectivamente).
 “entre nós [Yanomami], pronunciar o nome de alguém em sua presença ou diante 
dos seus é um insulto. (…) Assim, queremos ser nomeados, mas com a condição que 
nosso nome permaneça longe de nós.” (Kopenawa & Albert 2010: 45). Fenômeno 
extensível igualmente aos Nambikwara (Fiorini 2011: 187).
 Enfim, mesmo no caso de certos povos pano (exceção dos Matis), onde a onomás-
tica parece remeter a um tipo classificatório (os nomes significando posições sociais 
preexistentes) e endonímico (os nomes vindo do interior da sociedade imediata), 
onde os nomes não representam portanto uma característica íntima do indivíduo, há 
uma evitação em dizer os nomes em público (Erikson 1996: 152-153).
4. Para os vocativos, ver F. Popovich 1980: 32-33 e passim. Cônjuges se tratam mais 
frequentemente pelos próprios nomes.
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permanece quanto à onomástica maxakali” (1992: 45). A autora nos fala 
rapidamente de um sistema de transmissão onomástica em linhas paralelas 
de mesmo sexo (o nome do avô passa a um dos netos através do filho e o da 
avó a uma das netas através da filha), que não chegaria porém a constituir 
um sistema regular. “O restante dos filhos recebem nomes de estrangeiros, de 
estranhos” (idem: ibidem).

Que a origem dos nomes seja estrangeira me parece muito menos uma 
negatividade e mais, justamente, algo voluntariamente desejado5. Esse as-
pecto foi levantado por Campelo, que assinala uma continuidade na origem 
estrangeira dos nomes adotados antiga e atualmente. “(...) se “antigamente” 
os nomes utilizados (...) eram os termos utilizados para se referir aos bichos, 
portanto, provenientes de um mundo exterior, a floresta, não é de se admirar 
que atualmente esses nomes também venham de um mundo exterior – o 
mundo dos brancos” (2009: 162).

Este corresponderia a um primeiro aspecto onomástico maxakali/
tikmũ’ũn. Os nome atribuídos às pessoas mais próximas e mais caras pare-
cem invariavelmente recolhidos fora do círculo social imediato, mais preci-
samente no mundo dos não-índios a partir do qual se desenvolve justamente 
um movimento incessante de diferenciação.

A alteridade maxakali em relação à sociedade brasileira circundante é 
um fenômeno que chama frequentemente a atenção. A despeito do contato 
direto e constante com não-indígenas/estrangeiros (ãyuhuk), muito mais nu-
merosos, e de uma transformação total da economia material autóctone, os 
Tikmũ’ũn continuam a reproduzir um universo simbólico em continuidade 
com uma identidade ou uma memória ameríndia. Essa alteridade serviu no 
entanto muitas vezes como objeto de análises redutoras, onde o paradigma 
girava em torno de problemáticas do tipo “tradição vs aculturação” ou, se 

5. O monolinguismo maxakali, por exemplo, lembra o quanto essas populações são 
capazes de ativar mecanismos contrários às adversidades coloniais e pós-coloniais.
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preferirmos, onde a “cultura” é percebida como um conjunto de coisas a se-
rem reproduzidas, sob pena de aculturação, muito mais do que um processo 
dinâmico, uma memória (Carneiro da Cunha 2009: 259). Ora, este tipo 
de abordagem que congela o que seria “cultura”, uma “tradição” ou uma 
“identidade” encontra justamente, diante da etnografia tikmũ’ũn, um im-
passe categórico. A sociologia dessas pessoas, bem como a sociologia dos seres 
extraordinários yãmĩy, por assim dizer, tratam fartamente do homem branco, 
de seus objetos e atributos, a partir de uma perspectiva em tudo simétrica 
àquela atribuída aos múltiplos outros sujeitos com os quais se estabelecem re-
lações, tais como as inúmeras entidades da floresta6. Neste caso, as oposições 
do tipo “tradição vs aculturação”, “uso de nomes maxakali vs uso de nomes 
estrangeiros” perdem uma boa parte do seu potencial político-teórico7.

A afirmação de Alvares segundo a qual “muito pouco permanece quanto 
à onomástica maxakali” é então verdadeira somente se considerarmos como 

6. Lembro-me de uma passagem de um canto caro ao ser extraordinário Macaco/
Po’op, cujo conteúdo verbal põe em primeiro plano e descreve com poesia um tema 
particular da sua etnografia da cidade. Após uma estadia na capital Belo Horizonte 
no ano de 2000, acompanhando alguns Maxakali, Po’op levou para a aldeia um novo 
canto, onde se ouve o que poderia ser traduzido assim: “um real, pega e vem, dois 
reais, pega e vem, cinco reais, pega e vem, dez reais, pega e vem, quinze reais, pega e 
vem, vinte reais, pega e vem, quarenta, pega e vem, cinquenta mil-réis, segura e vem”. 
Inúmeros outros exemplos, de Macaco/Po’op como de Morcego/Xũnĩm, trazem temas 
ligados aos não-índios.
7. Poderíamos ainda prolongar a lista com as abordagens com tendência a contrastar 
a oposição entre um “intra” e um “extra” social estanques. Seguindo essas abordagens, 
chegaríamos mais uma vez a uma rápida diluição do pequeno “interior” diante do 
contato com o grande mundo “externo”. Este é o caso, para os Tikmũ’ũn, da postura 
de Rubinger 1963 ou ainda Rubinger et al. 1980. Sociedades como a dos Maxakali 
parecem, ao contrário, muito mais “globalizadas”, reservando um lugar importante 
a relações estendidas dentro do cosmos, material e imaterial, em torno do qual se 
estabelece um trabalho relacional frequente e ativo.
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onomástica um repertório extensivo de nomes utilizáveis, e não o processo 
mesmo de composição desses nomes. A partir do momento em que se efetua 
esta mudança de perspectiva, assistimos à emergência de um sistema ono-
mástico não só largamente operatório mas ainda duplamente interessante.

O primeiro traço seria aqui então essa abertura voluntária ao exterior. 
Nomes estrangeiros são sistematicamente adotados, tomados de empréstimo 
a pessoas conhecidas diretamente ou simplesmente de personagens midiáti-
cos famosos. Há assim um transbordamento de nomes de vizinhos brasileiros 
regionais, de pessoas encontradas nas cidades, nomes de candidatos a verea-
dor, de presidentes da república, atores de novela, cantores ou jogadores de 
futebol.

Por mais estrangeiros que eles sejam, esses nomes vão em boa medida 
ser pronunciados dentro do universo fonético da língua maxakali. Assim, o 
primeiro neto de Toninho, de nome “Leonardo” (igualmente designado por 
“Léo”), é chamado “Neptã”, numa grafia maxakali, algo como “Déub-Tâ”, 
se o grafássemos em português. O pai de Leonardo, de nome “Fernando”, 
é por sua vez chamado “Pehnã”/“Pernâ”. Às vezes a distância entre a versão 
fonética original e a maxakali acaba por gerar, na prática, um terceiro nome. 
“Fernando”, dito “Pehnã”, responde assim igualmente pelo nome de “Pe-
dro”, questão de proximidade fonética.

Além da adaptação fonética inerente, os nomes não mostram traços de 
hibridação linguística. Não existe mistura entre fragmentos de maxakali e 
do português em sua composição. Os nomes, de inspiração estrangeira, por 
mais rearranjados ou variados (processo que veremos a seguir), guardam suas 
marcas de origem no universo linguístico português e o contrário é também 
verdadeiro dos apelidos em maxakali (que veremos igualmente adiante)8.

8. A prática musical denota aliás do mesmo fenômeno: não há mesclagem possível 
entre o universo das músicas e das danças autóctones/yãmĩy e o universo das músicas 
brasileiras regionais, ambos intensamente presentes em boa parte das aldeias.
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Os nomes brasileiros adotados são às vezes seguidos também de sobre-
nomes brasileiros – José Sarney, Antônio Fagundes (respectivamente ex-pre-
sidente e galã da televisão). Neste caso, o conjunto “prenome/sobrenome 
estrangeiros” serve como um só objeto, o prenome, que é em seguida seguido 
da menção “Maxakali”.

O sobrenome “Maxakali” funciona como uma marca diante da socieda-
de nacional ou internacional. Vários grupos indígenas “em contato” no Brasil 
levam como sufixo onomástico o nome reconhecido pela administração à 
etnia correspondente. “Maxakali” é um termo de origem desconhecida, mas 
seguramente exógeno9.

Muito raramente um mesmo nome é adotado por duas pessoas diferen-
tes. O repertório estrangeiro é ilimitado. À exceção da homonímia entre ego 
e um avô (real ou classificatório), que veremos em seguida, a repetição de um 
nome só se produz por mero acaso. Nesse caso, trata-se de dois indivíduos 
distantes, sem que haja uma relação funcional qualquer entre a coincidência 
da nominação, e sem que a duplicata pudesse ter sido evitada. Em suma, se 
os nomes preexistem entre os não-índios, dentro da aldeia ele deve ser novo, 
singular.

Em complemento a esta singularidade, este individualismo, há ainda o 
fato das pessoas, habitualmente, acumularem apelidos. Os apelidos funcio-
nam como gozações mais ou menos marcadas da parte de amigos ou parentes 
que atribuem um nome, uma qualidade, uma frase, uma fórmula provocati-
va qualquer, às vezes nos limites do razoável, em referência à pessoa apelida-
da. Os jovens e as crianças são aqueles que mais frequentemente tratam e são 
tratados por meio desses nomes, ainda que os adultos se comprazam modera-

9. O que faz dos nomes tikmũ’ũn verdadeiros condensados de ironia: como veremos, 
os atores indígenas dão-se nomes estrangeiros, enquanto a administração brasileira os 
reconhece através de uma identidade ou apelação étnica essencialista – os Maxakali 
– mas exógena.
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damente com a prática ou ofereçam condições suficientes para que lhes sejam 
atribuídos apelidos. É o caso de Toninho e sua esposa Bilza, conhecidos ainda 
como Yãyã Nãg/Avô Pequenininho e Mãy Xeka/Mãe Gorda, sublinhando 
os respectivos portes físicos. Expressões de origem portuguesa são também 
utilizadas na composição dos apelidos, acentuando a idiossincrasia da brinca-
deira, mas possivelmente ainda em eco à qualidade originalmente estrangeira 
dos nomes. Toninho é então conhecido igualmente como Zerono (adaptação 
de Gerônimo), cuja origem me escapa. Marina Escorpião (por ter sido vítima 
de picada de escorpião), Zé Maria (por ter a silhueta um pouco larga e lem-
brar assim um fazendeiro vizinho gordo que traz esse nome), ou ainda Leão, 
Virou Macaco, seriam, entre tantas outras, apelações secundárias atribuídas 
às pessoas, mais ou menos a seu contragosto.

Em suma, um nome não deve ser associado a dois indivíduos diferentes 
(exceção feita à possibilidade de transmissão entre avô e neto ou avó e neta) e 
cada indivíduo carrega ainda várias apelações suplementares, apelidos ou ver-
sões fonéticas diferentes, o que mostra um gosto pronunciado pela profusão 
de indivíduos. Esta profusão do indivíduo, do “eu”, é visualmente omnipre-
sente, sobretudo entre os jovens, que fixam seus nomes e às vezes o de suas 
companheiras ou companheiros através de técnicas e sobre suportes dos mais 
variados: papel, miçanga, pele, paredes, caneta, faca, pintura, tintura, etc.10 
Essa cena se parece muito com aquela descrita por Beaudet a respeito dos 
Wayãpi do alto Oiapoque, igualmente geradora de um grande número de 
nomes: “(...) eu veria de bom grado na quantidade de nomes, uma demons-
tração e um prazer de abundância” (2010: 61).

Há porém aqui, paralelamente à valorização da não repetição dos no-
mes, um gosto pelas pequenas variações onomásticas no seio de um grupo 

10. Pronunciar o próprio nome e pronunciar os apelidos provocativos dos outros. 
Os jovens são em ambos os casos aqueles que se mostram de longe mais ativos. Seria 
ainda uma forma de se individualizar, de se fazer sobressair meio aos outros? Mais 
uma marcação de posição dentro de um horizonte perspectivista?
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familiar e que ocupa um lugar proeminente do sistema. Pessoas próximas 
trazem muitas vezes nomes originais, não repetidos, mas frequentemente 
quase idênticos.

Trata-se de nomes gerados a partir da variação de um radical comum, 
sobretudo em referência ao nome de um ascendente, neste caso mais comu-
mente o pai real (para ego masculino), mas com ocorrências também em 
vários outros níveis de parentesco (avô, avó, tio, tia, mãe) e igualmente em 
linha cruzada (de mãe para filho)11.

Um bom exemplo seria o de Toninho, avô materno de nosso pequeno 
Aécio Neves Maxakali. Com sua memória rara e seu gosto da erudição, To-
ninho descreve uma linhagem de transmissão onomástica que atravessa pelo 
menos cinco gerações12 :

13 14

11. Ainda que em número muito mais reduzido que o dos casos entre parentes de 
mesmo sexo, encontramos exemplos de transmissão também em linha cruzada, tais os 
da mãe Junali e do filho Júnior, ou da mãe Zazá e do filho Antônio Zazá.
12. Remontar à identidade do bisavô é aqui já um caso extremo. Como alhures entre 
indígenas das terras baixas da América do Sul, a profundidade genealógica tende a 
acompanhar a memória dos parentes conhecidos diretamente.
13.  Para se ter uma ideia da nossa espessura temporal, uma aldeia de Capitão An-
tônio (nas imediações da cidade de Rubim) é contemporânea da missão de 1911 
realizada por Portella para o SPI (Portella 1911, apud Paraíso 1992: 15-16). Antônio, 
por sua vez, faleceu entre meados das décadas de 1960 e de 1970. José Antônio viveu 
de 1947 a 1996, e Toninho de 1956 a 2016. Zé Antoninho nasceu em 1979.
14.  Filho do irmão Dió.
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bisavô
avô
pai
ego

filho
sobrinho14

Capitão Antônio13

Antônio (dito também Antonin, ou ainda Antoninho)
José Antônio
Antonin (de nascimento, renomeado na juventude)
Antoninho (que seu tio paterno Rondon preferia)
Toninho (grafado em um documento de identidade por uma pedagoga 
não-indígena em 1983)
Zé Antoninho
Antônio (dito também Antoninho)

Há uma reprodução tal qual entre uma das versões do nome do avô e 
uma das de ego, além de seu sobrinho/filho classificatório, que figura aqui 
e que efetivamente se produz em outros casos, ainda que muito mais rara. 
Siana, por exemplo, mãe do pequeno Aécio Neves, é um nome passado da 
avó materna de Toninho à sua irmã. Em seguida, o nome Siana é passado 
da irmã de Toninho a sua filha mais velha, a tia paterna sendo aqui uma avó 
classificatória (xukux). A transmissão foi então realizada sem modificação 
do objeto e sempre à distância avó-neta: a primeira Siana avó da segunda, a 
segunda Siana avó (classificatória) da terceira.

Em nosso caso mais extenso (a linhagem familiar/onomástica de Toni-
nho) o nome reproduzido duas vezes tal qual (Antonin ou Antônio/Antoni-
nho) é em um dos casos posteriormente modificado, sublinhando a carac-
terística mais proeminente, a variação em torno de um núcleo comum. Este 
tipo de motor gerador de nomes é frequentemente empregado e, ainda que 
ele se sirva de um estoque brasileiro de nomes, ele se diferencia radicalmente 
das lógicas dos homônimos ou variações onomásticas brasileiras.

Quando vemos casos como os dos pseudônimos artísticos de duplas 
sertanejas – Leandro & Leonardo, Tonico & Tinoco, Chitãozinho & Cho-
roró – ou nomes reais de fraternidades como a do meu pai – Zelino, Zeli, 
Zemilton, etc. –, trata-se quase invariavelmente de nomes (ou da junção de 
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nomes) preexistentes.
Os nomes brasileiros adotados por Tikmũ’ũn são, num primeiro mo-

mento, também preexistentes, o que é uma condição técnica. No decorrer 
das variações seguintes, entretanto, o repertório se abre, não existindo a no-
ção de uma restrição a nomes pretéritos. O principal é que haja uma va-
riação, guiada pelo gosto subjetivo, pessoal e livre, daquele que os escolhe. 
Disse anteriormente que essas variações se produzem mais frequentemente a 
partir do nome de um parente ascendente, o que é verdade. Mas esses nomes 
podem também se aplicar a parentes de uma mesma geração – vários irmãos 
ou irmãs, ou mesmo primos, ao mesmo tempo – não sendo neste caso neces-
sariamente inspirados do nome de um ascendente, ou apresentando referên-
cias simultaneamente verticais – gerações diferentes – e horizontais – mesma 
geração. O casal Larrúbia e José Menezes, por exemplo, contava em 2009 
com a seguinte prole: Meyre (nome tomado de empréstimo a uma enfermei-
ra não-indígena que trabalhava no ambulatório da aldeia), Roni, Rominei, 
Ronei e Ronivon Maxakali15, da mais velha ao mais novo. Ronivon seria um 
nome natural no repertório brasileiro. O leitor identificaria no entanto a 
não-ortodoxia das variações seguintes – Ronei, Rominei e, caso talvez limí-
trofe, Roni. O casal Manoel Damazio e Arnalda (amiga íntima de Larrúbia), 
nomeou seus filhos da seguinte maneira: Vanessa, Valdinei, Maria Bonita, 
Daninalda, Denenalda, Cesinho e Drinalda. Se a similaridade entre o pri-
meiro e o segundo nome é discreta, o segundo, quarto, quinto e sétimo nome 
se aproximam de forma explícita, reproduzindo invariavelmente a partícula 
“alda” (ou “ald” no caso de “Valdinei”) presente no nome da mãe “Arnalda”16. 
Manoel Damazio, por sua vez, se encontra no meio de uma linha onomástica 

15. Já em 2011, por telefone, José Menezes me anunciou a chegada de mais um filho: 
Ronilton.
16. Vanessa, a primogênita dos irmãos, que em 2009 ainda era solteira, se casou um 
pouco mais tarde e teve uma filha, Alinalda. Além disso, uma das filhas de Fernando, 
sobrinho de Arnalda, se chama Naldinha.
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que remonta, de um lado, a seu pai, Damazio, e que desce, de outro lado, a 
seu sobrinho (filho do irmão/filho classificatório) Damazinho. Dezenas de 
outros exemplos poderiam assim ser citados: os irmãos Gilberto, Humberto 
e Adalberto, o pai Rosildo e seu filho Rosilton, ou o pai Reginaldo e seu filho 
Regivaldo, dentre tantos outros.

Nos casos brasileiros onde os nomes atravessam várias gerações – onde 
os nomes são acompanhados de “Júnior” ou “Filho”, “Neto”, “Sobrinho”, 
etc. – a repetição é literal, e a marca final a serviço da desambiguização dos 
diferentes homônimos representa ao mesmo tempo um índice acumulativo, 
vertical, assinalando um nível de profundidade genealógica.

O caso tikmũ’ũn é exterior a esse pensamento. Os nomes que partilham 
um radical comum, bem como os nomes reproduzidos de forma idêntica 
não parecem convergir a um acento da profundidade genealógica que, aliás, 
é ausente da pragmática local (diante da amnésia genealógica ameríndia). 
Trata-se muito mais de marcas sincrônicas, de um projeto familiar, de um 
ideal divíduo entre parentes próximos. A noção de um “Fulano” prototípico 
a partir do qual descendem “Fulano II” ou “Fulano Júnior” não parece aqui 
adequada.

Se uma continuidade onomástica não parece acentuar a profundidade 
de uma sequência genealógica, ela pode testemunhar, mesmo que de forma 
indireta, de alguns traços de história. Na verdade, certos nomes de lugares 
ou nomes de pessoas que deram origem à identificação de lugares podem 
ainda servir de pretexto à nomeação maxakali. Como se trata de uma região 
de colonização em parte recente e como vários dos municípios ou pequenas 
cidades oriundas desse processo são batizadas em homenagem a personali-
dades da história brasileira local, determinados nomes tikmũ’ũn coincidem 
não somente com vultos de uma memória mais ou menos recente mas ainda 
com lugares percorridos. Assim, jovens adultos como Antônio Bento ou Pe-
dro Coqueiro trazem nomes que são também os de duas cidades regionais 
– “Antônio Bento” e “Pedra Coqueiro” –, lembrando fragmentos subjetivos 
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de uma cartografia17.

DESVIO ANIMAL

No que se refere aos animais domésticos, que são na maior parte das 
vezes individualizados, apenas os cachorros são nomeados, e ainda de for-
ma variável, certos cães permanecendo anônimos. O próprio estatuto dos 
animais domésticos muda de um caso a outro – animais de estimação (pets), 
companheiros de caça (caso dos cães), ou ainda animais criados para serem 
comidos.

Pequenos animais como passarinhos ou filhotes de pato selvagens cap-
turados, bem como filhotes de cachorro, de gato ou coelho, por exemplo, po-
dem servir de brinquedos às crianças que se divertem através de verdadeiras 
pequenas torturas até o esgotamento dos infelizes bichinhos, que apresentam 
uma fraca taxa de sobrevivência. Os passarinhos, amarrados por uma linha 
numa das patas, são lançados num voo forçado prontamente interrompido 
com um puxão enérgico da linha na direção oposta. A diversão da criança, 
ainda que sincera, dura pouco: seu passarinho ou filhote de pato não resiste 
mais do que algumas horas. Neste estado da relação, sem nomes para os 
animais.

Certos adultos possuem pássaros em casa, bem cuidados e alimentados. 
Canarinhos belgas que cantam numa gaiola (prática herdada dos brasilei-
ros), pequenos papagaios, um gavião ou um urubu criado desde bem jovem. 

17. Agradeço a Rosângela de Tugny por ter-me generosamente cedido um documen-
to manuscrito retraçando velhos percursos e ocupações maxakali. Através do projeto 
“Mapeando corpos e territórios nas práticas musicais maxakali”, Tugny pôde identifi-
car e percorrer sítios de ocupação tikmũ’ũn antiga, notadamente graças às indicações 
deixadas pelas letras de cantos yãmĩy.



56

Ao contrário dos pequenos animais com os quais as crianças brincam, esses 
pets são criados, com delicadeza, e têm uma vida relativamente longa. No 
entanto, o que é contado sempre como um acidente involuntário mas que 
é mesmo assim frequente demais para ser fruto do puro azar, esses pássaros 
domésticos acabam um belo dia morrendo ou escapando, por inadvertência 
de seus donos: um homem se ausenta alguns dias e seu filho esquece de dar 
comida a seu passarinho, ou esquece simplesmente um dia a porta da gaiola 
aberta, tropeça e pisa em cima sem querer, etc. Esses animais propriamente 
falando domesticados, tampouco recebem nomes, não mais do que seus co-
legas do caso precedente.

As galinhas não são numerosas. Ainda que a carne seja bastante apre-
ciada, poucos são aqueles que criam animais para comer. Os raros frangos da 
aldeia são de longe os animais domésticos mais bem tratados de todos: bem 
alimentados, bem alojados, nunca perdidos de vista durante muito tempo, 
recebendo às vezes mesmo carinhos, nos braços do dono ou da dona. Se 
precisássemos estabelecer uma escala de qualidade dos cuidados prestados aos 
animais, as galinhas se encontrariam certamente no ponto mais alto, mesmo 
se, eventualmente e por falta de outros alvos, entram na mira das pelotas de 
barro dos bodoques dos meninos, que as acertam porém de levinho. A qua-
lidade de vida seria aqui inversamente proporcional à certeza da morte e ao 
destino alimentar. E a morte de um frango, em ironia aos cuidados prestados 
durante a vida, pode ser violenta, objeto de um leve prazer.

Esse prazer é sublimado no caso da segunda espécie criada para ser co-
mida – o boi. As tentativas de incitação à criação de gado junto a grupos 
maxakali são antigas. Seniores me falaram vagamente de um episódio de sua 
juventude no qual o “chefe do posto” (SPI) havia provido cada família com 
dez carneiros, que deveriam ser destinados à criação. Paraíso fala de inúmeras 
tentativas de instalação de criação de galinhas, porcos ou cabritos (1992: 
52). A cada episódio, no entanto, a tentativa é malograda, o efetivo animal 
sendo rapidamente reduzido a comida. Em 2008-2009, a Funasa tentava 



57

implementar na aldeia Vila Nova um projeto de desenvolvimento durável 
de fontes de proteínas, contando com a instalação de poços para piscicul-
tura e de um curral, com a formação de jovens vaqueiros locais e a oferta 
de algumas cabeças de gado destinadas à criação. Além disso, o “cacique” 
local (do qual teremos a oportunidade de falar no segundo capítulo) estabe-
lecera um circuito econômico inovador, onde ele pedia diretamente, a cada 
fazendeiro vizinho, a doação de um bezerro. Historicamente impensável no 
contexto regional, essa ação se mostrou eficaz, testemunhando do interesse 
de uma aliança política com um grupo de eleitores maxakali representativo, 
bem como de uma relação amistosa com vizinhos caçadores que, várias ve-
zes, mataram bois que os fazendeiros entendiam como seus. O carisma do 
cacique Guigui havia resultado assim, no mesmo período, numa dezena de 
rezes suplementares.

O rebanho no entanto nunca se expande por si próprio. Ele mostra, ao 
contrário, uma curva de crescimento irremediavelmente descendente. Mui-
to mais que um investimento, ele é concebido como um estoque de carne. 
Os bois são constantemente hostilizados: as pessoas têm medo deles e, ao 
mesmo tempo, se comprazem em provocá-los. As crianças jogam pedras, 
ameaçam-lhes com gestos agressivos. Uma desculpa qualquer é mais do que 
suficiente para a decisão de se abater uma cabeça: “esse boi é muito bravo, é 
melhor comê-lo!”; “esse outro lá está com uma perna machucada, é melhor 
comê-lo!”; “esse aqui nós vamos comer, mas ‘fulano’ vai pagá-lo em dinheiro 
à comunidade como multa por ter bebido demais ultimamente!”, etc., etc. 
Matar um boi é, finalmente, uma tarefa coletiva e invariavelmente festiva, 
realizada por um conjunto de homens voluntários e sorridentes acompanha-
dos por uma onda de meninos tão alegres quanto os adultos. Mesmo os 
rapazes formados no trato bovino, com um certificado de fim de curso, no 
qual se aprendem as técnicas brasileiras correntes, como amarrar o animal e 
sangrá-lo calmamente, procedem nesse momento a uma relação de pura hos-
tilidade diante do gado que, de animal de criação, se torna uma verdadeira 
preza: uma vaca deixada solta no pasto, perseguida por um grupo armado 
de facões, se põe a correr. A tensão dos primeiros momentos dá lugar a uma 
agressividade alegre, a pobre vaca sendo morta sob golpes crus e euforia.

Resta dizer que o gado, como as galinhas, são anônimos. Este fato é 
particularmente interessante se levarmos em consideração que na prática 
brasileira vizinha, da qual se herda a existência da pecuária, as vacas leiteiras 
e seus bezerros recebem sistematicamente nomes próprios, o que facilita a 
organização da ordenha, cada uma respondendo a seu chamado pessoal.

Os cachorros, enfim, são os animais domésticos mais próximos dos hu-
manos, mesmo se se trata de uma relação frequentemente conflituosa. Eles 
vigiam as casas durante a noite, tarefa que pode parecer acessória mas que 
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serve de argumento frequente, e, sobretudo, eles auxiliam os homens durante 
as caçadas. Se os cães não são indispensáveis à caça, eles representam mesmo 
assim uma companhia extremamente útil. No caso da capivara, a caça de 
longe mais praticada na Vila Nova dos anos 2008-2009, eles ajudam a ras-
trear e a encurralar as prezas. Algumas vezes mesmo, no caso de filhotes de 
capivara, os cães podem encontrá-los e abatê-los sozinhos18. Os cães são no 
entanto criados numa posição limítrofe entre adoção/domesticação e auto-
nomia/selvageria. Eles são livres durante a maior parte do dia e algumas vezes 
igualmente à noite. Eles recebem muito pouca (sobra de) comida de seus 
donos. Magros, cheios de feridas, em brigas constantes com outros cachorros 
e entre matilhas19, eles são ainda vítimas perpétuas da hostilidade pura dos 
humanos que, por diversão, distribuem golpes cotidianos (chutes, pedradas, 
beliscões sorrateiros nos testículos) aos que se aproximam20.

18. O vídeo documentário “kuxak kuk xak – caçando capivara”, brilhante sob vários 
ângulos, faz jus ao lugar central dos cachorros nesta atividade.
19. Infelizmente, não realizei uma etnografia, por tímida que ela fosse, da sociedade 
canina da aldeia Vila Nova, o que seria certamente interessante.
20. Velden descreve uma cena familiar entre os Karitiana no norte de Rondônia: 
“Quanto aos animais já crescidos, embora sejam bastante apreciados como auxiliares 
de caça, e sejam criaturas bastante próximas dos humanos - ganhando nomes indi-
viduais, freqüentemente vivendo e dormindo no interior das residências, e sendo 
“defendidos” por seus donos, sofrem as maiores atrocidades por parte dos índios: rara-
mente são alimentados, tendo de procurar comida por conta própria, vivem cobertos 
de sarna e feridas na pele, são várias vezes surrados por aqueles que estão por perto e 
é comum definharem lentamente e morrerem sem qualquer atenção ou preocupação” 
(2009: 4). Ao mesmo tempo, “as pessoas choram e lamentam muito a perda de seus 
cães” (idem: nota 7).
 Lizot testemunha da vida simultaneamente dura e valorizada dos cães yanomami. 
“A raiva de Mabroma aumenta cada vez mais com o passar das horas, e, a uma certa 
altura, surras e gritos já não bastam para compensar o prejuízo da perda dos cachor-
rinhos. Enfurecida, Mabroma acaba pegando uma brasa e colocando-a sobre o sexo 
da cadela. (…) O cão é uma animal cultural, ainda mais do que os outros: tem um 
nome, como os homens, beneficia-se da cura xamânica como eles, e quando morre é 
queimado, como eles” (1988: 15-16).
 Dreyfus, entre os Kayapo Kubenkrãnkẽñ, anota: “Os cães, magros e famélicos, 
que na aldeia devem-se contentar de detritos e excrementos (são eles que, em suma, 
se encarregam da limpeza sanitária) passam por um tratamento especial destinado a 
deixá-los mais agressivos. Antes das saídas para caçar, eles recebem carne de onça, por-
co-do-mato ou outros animais selvagens para comer. Em seguida, eles são cobertos de 
massa de urucum misturada com diferentes produtos que possuem virtudes mágicas: 
raspas de casca de árvore, dardos de ‘tocandeira’. Suas cabeças e costas são escarificadas 
com garras de onça, dardos de ‘piolhos de cobra’ (insetos de ferrão doloroso), e são 
esfregados com cinza de ninho de marimbondo. Se por acaso um porco-do-mato tiver 
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A relação com os cachorros é ambígua21. Meio domesticados e meio 
tratados como selvagens, como disse anteriormente. Os donos dos cachorros 
guardam uma relação minimamente protetora – pertencimento, acomoda-
ção, (sub) alimentação. A ideia de comer esses animais de companhia seria 
absurda. A domesticação dos cachorros induz a uma identificação, uma ado-
ção, mesmo se ela permanece frágil. Quando uma pessoa morre, seus traços 
materiais são destruídos. No caso de um adulto, não somente suas roupas 
mas ainda sua casa será queimada, às vezes mesmo uma aldeia inteira pode 
ser abandonada, as árvores que o defunto tenha plantado queimadas, etc. Os 
animais que ele possuía serão consumidos e, no caso do cachorro, ele será 
morto22.

Os cães são os únicos de todos os animais de criação que, ainda que 
de forma não sistemática, podem receber nomes próprios. A composição 
dos nomes, quando existem, segue então o mesmo processo dos apelidos 
humanos, ainda que o índice matricial maxakali pareça sensivelmente mais 
presente no caso canino. Teríamos assim um “Xe Nut” (“Pêlo Farto”/“Cabe-

sido morto pouco tempo antes, tira-se um pedaço da coxa da caça que depois de ter 
sido esquentado, é introduzido pelando pela goela do cachorro abaixo para ‘secar sua 
língua’. Os cães seriam especializados e domados para a caça de porcos-do-mato, de 
pacas e das diferentes espécies de mamíferos” (1963: 29).
 Um último exemplo seria o dos Runa, entre os quais os cães são subnutridos e 
levam uma vida em grande parte independente da dos homens. No entanto, eles são 
dotados de atributos humanos e, como eles, participam a uma cadeia de interações 
com o mundo biótico da floresta bem como com o mundo sociopolítico além da 
cidade e dos brancos (Kohn 2007). Seus nomes são, de uma certa forma, um eco à 
ligação assimétrica com o mundo colonial e os Runa têm tendência a adotar para os 
cachorros os nomes utilizados pelos colonos (idem: 11).
21. O retrato de uma imagem ambígua do cachorro é bem desenhado por Villar 
(2005), entre os Chané, e por Garcia (2010), entre os Awá-Guajá. Descola teste-
munha de um mesmo estatuto canino entre os Achuar. Bem tratados e alimentados 
(2006: 74), ao contrário de outros congêneres ameríndios, eles permanecem entre-
tanto a meia distância entre mundo civilizado e selvageria, além da posição entre as 
esferas feminina e masculina: “colocado na inteira dependência das mulheres, criado, 
cuidado, alimentado e treinado por elas, ele serve principalmente aos homens numa 
das ações mais distintivas da condição masculina. A ambigüidade do cão se expressa 
também em outros registros. Socializado o mais próximo possível da humanidade, 
sendo o único animal que dorme numa cama e come alimento cozido, o cachorro 
revela, porém, sua natureza bestial pela falta de discriminação alimentar e sexual. (…) 
Ele aliás recebe um nome próprio, privilégio que não é concedido a nenhum dos 
animais domesticados” (idem: 111, nós sublinhamos).
22. O que confirma Paraíso, segundo a qual, após a morte de um Maxakali “matam-
se seus animais, principalmente seu cachorro” (1992: 64).
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ludo”), uma “Nãg” (“Pequena”) ou “Ĩykox Mũnĩy” (“Lábios Negros”) – no-
mes tributários de conotações físicas salientes dos indivíduos – ou ainda um 
“Tanjan” – homônimo a um jovem vizinho do dono do cachorro, que este 
último provoca com a escolha do nome. Esse mecanismo lembra os nomes 
dos cachorros chané apresentados por Villar, com a diferença, no caso desses 
habitantes do Chaco, dos nomes virem invariavelmente do espanhol, língua 
estrangeira23.

O estatuto dos animais domésticos e dos cães em particular exigiria um 
trabalho à parte24. Assim mesmo, o último exemplo dessa breve incursão 
nos traz de volta, por um feliz acaso, à qualidade originalmente exterior dos 
nomes. “Tanjan”, num primeiro momento, é um objeto adotado de um uni-
verso estrangeiro e atribuído a um Tikmũ’ũn, parte do círculo de um “nós/
os seres humanos”. Quando “Tanjan” é, num segundo momento, atribuído a 
um cachorro, assistimos a um tipo de inversão que prolonga a valorização de 
uma procura de nomes num exterior.

NOMES PRÓPRIOS, NOMES DIVÍDUOS, ANONÍMIA

A homonímia com um não-indígena/estrangeiro não engendra conse-
quências individuais particulares, o nome sendo dissociado do indivíduo mo-
delo, um pretexto. Ao contrário, quanto mais um estrangeiro é conhecido/
próximo, menos seu nome se presta à adoção. Os nomes estrangeiros devem 
vir de pessoas desconhecidas ou pouco conhecidas25. Além disso, as repercus-
sões seriam limitadas pela distância inerente entre as humanidades “não-in-
dígena” e “tikmũ’ũn”. O momento e o espaço de humanização dos sujeitos 

23. “(...) encontramos una mención solitaria em Nordenskiöld, que observó que los perros 
“tienen nombres como tirupotchi (vestido viejo) o chapikáyu (sejas amarillas)” (2002: 
173). En la actualidad, la mayoría de los perros chané lleva nombres que también remiten 
al plano extraonomástico. Un primer grupo es el que toma su referente em outras especies 
animales; así, un perro se llama “Tigrera”, otro se llama “Osa”, etc. Un segundo grupo, 
más numeroso, es el de los llamados “Gordo”, “Flaca”, “Floja”, “Pulgosa”, “Estúpida”, 
“Sarnosa”, “Preciosa” o “Desgraciado”. Un tercer grupo, definitivamente más singular, es 
el que agrupa nombres como “Mordelo” o “Cual?”.
 La muestra, pese a su brevedad, permite al menos dos rápidas constataciones. Primero, 
los nombres de los perros son nombres en español. Segundo, se trata de nombres claramente 
humorísticos, impuestos por lo general com alguna intención irónica” (Villar 2005: 496).
24. O tema reúne aliás uma vasta literatura. Ver, para citar um exemplo saliente, 
Erikson 1997 e 2000. 
25. Mesmo se algumas delas são suscetíveis de se tornarem mais próximas após seu 
nome ter sido tomado de empréstimo.
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estrangeiros é aqui por excelência o pensamento xamânico, materializado 
pelas sessões terapêuticas ou pelas festas yãmĩyxop. Ora, nesses momentos, os 
estrangeiros humanizados se apresentam enquanto seres anônimos.

Seguindo F. Popovich, “(…) A Maxakalí loses personhood at death and 
may not be mentioned by name. The term ‘ancestor’ refers to a category we might 
call ‘persons who once existed.’ The dead are remembered only in a generic imper-
sonal sense, devoid of ties to the living. Myths are replete with the feats of persons 
referred to as ‘ancestors,’ but these have no names and no personal link to the 
living” (1988: 55).

Há mitologias ameríndias onde os personagens protagonistas parecem 
ser tratados por nomes próprios, identidades individualizantes26. Ao que me 
parece, os yãmĩy e demais personagens mitológicos maxakali de uma forma 
geral nunca possuem um nome próprio no sentido de particularizar um indi-
víduo, tal como se faz diante dos homens e mulheres ordinários. As duas esfe-
ras – seres extraordinários de um lado e pessoas ordinárias do outro – andam 
em plena contramão uma da outra. Os diferentes yãmĩy levam cada um um 
nome/referência que o identifica de uma forma genérica ou aproximativa, 
uma categoria. Alguns nomes mostram esta qualidade classificatória desde o 
começo: putuxop seria traduzido comodamente como “papagaio”, mas tam-
bém “arara”, “periquito” e vários outros pássaros aparentados, substantivos 
“comuns” portanto, e não “próprios”. É o caso da maior parte dos yãmĩy: 
mõgmõka/gavião, xũnĩm/morcego, tatakox/leva-buraco/lagarta de bambu, 
po’op ou pop xop/macacos (no plural), xopapox/lontra, kukmax/tartaruga, 
mãnmãn/pica-pau, para citar apenas alguns casos dentre muitos outros.

Às vezes, os nomes não possuem equivalente direto para uma tradução, 
como seria o caso de kõmãyxop, hemex, entre alguns outros. Mesmo assim, 
tanto no caso precedente (onde os nomes são diretamente traduzíveis e clara-
mente descritivos, classificatórios) quanto nesse último caso (onde os nomes 
não parecem fornecer tradução direta), as apelações que especificam cada 
yãmĩy correspondem mais a uma potência/qualidade yãmĩy que a um indiví-
duo. Desde o começo, e de forma pragmática, trata-se de nomes coletiviza-
dores, que correspondem a um personagem/grupo de personagens originais 
que são invariavelmente acompanhados de uma multidão de outros yãmĩy. 
Mõgmõka/gavião, como kõmãyxop (sem tradução), trazem consigo, em suas 
visitas a uma aldeia, centenas de outros sujeitos. Quando falamos então de 
um ser extraordinário/yãmĩy específico, seu nome guarda permanentemen-
te um sentido coletivo latente. Eu me apropriaria de forma deliberada das 

26. Para o Xingu – Kamaiurá, Kuikúru, Juruna – ver Villas Boas & Villas Boas 1972. 
Para os Juruna/Yudjá, ver também Lima 2005. Para os Piro, ver Gow 2001, para citar 
aleatoriamente alguns exemplos.
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palavras de Davi Kopenawa a respeito dos xapiri, com os quais tratam os 
Yanomami: “Todavia, quando se diz o nome de um espírito xapiri, não se 
evoca um só espírito, mas uma multitude de imagens semelhantes. Cada 
nome é único, mas os xapiri que ele designa são inumeráveis” (Kopenawa & 
Albert 2010: 99).

Mesmo no caso em que se refere a um yãmĩy individualmente, “um 
determinado xũnĩm/morcego que está ali, diante de nós, de mãos dadas com 
um segundo xũnĩm, dançando com as meninas e moças que estão elas tam-
bém no meio do pátio, neste exato momento”, trata-se de um sujeito anôni-
mo na medida em que ele não apresenta nenhuma diferença identitária em 
relação a qualquer outro xũnĩm que possa ocupar esse lugar ou se encontrar 
na mesma situação num outro momento. Um traço invariável de todo yãmĩy 
é que seu rosto nunca é visto. Ele é sempre coberto por uma máscara – barro 
no caso de xupapox/lontra, capim no caso de koatkuphi/linha de mandioca, 
tecidos, folhas, papel ou plástico no caso de putuxop/papagaio, de xũnĩm/
morcego, malha de peneira de pesca para mãnmãn/pica-pau, etc., etc. Ainda, 
um componente formal da etiqueta diante de um yãmĩy consiste em não con-
centrar o olhar em direção a seus rostos, mesmo que eles sejam de antemão 
anônimos27.

Esta forma de nomear os yãmĩy (ou outros personagens mitológicos) 
lembra e se mistura a um processo de nomenclatura zoobotânica onde uma 
espécie/sujeito preciso é no entanto reconhecido por uma característica não 
específica/exclusiva. Nestes casos, e de acordo com os contextos, o termo 
pode designar ora a espécie em questão, ora um conjunto de espécies que 
respondem à característica levantada pela nomenclatura. Traço muitas vezes 
associado a culturas indígenas, os Tikmũ’ũn apresentam um gosto pronun-
ciado pela erudição da floresta. Trata-se de pessoas que reproduzem um co-
nhecimento zoobotânico surpreendente em torno da Mata Atlântica, tanto 
mais surpreendente pelo fato da Mata Atlântica não mais existir na região. 
Quando falamos de espécies zoológicas precisas, entretanto, há muitas vezes 
uma operação contrária à da acuidade do conhecimento que ela veicula (os 
caminhos despistados pela língua e pela cultura nem sempre são paralelos...). 
Um exemplo concreto, dentre vários outros, seria o do saí-verde. Esse passa-
rinho (Chlorophanes spiza) é chamado, num canto das yãmĩy kõmayxop, de 
“putux ma kox xop”, cuja tradução literal equivaleria a algo como “olhos de 
pássaro”, em referência ao saí-verde macho, que chama a atenção por seus 

27. Davi Kopenawa, em sua glosa sobre os xapiri lembra ainda que é necessário ser 
visto pelos espíritos para poder vê-los. A ideia de uma imagem plenamente ativa 
dentro do fluxo do olhar se confirma aqui inversamente. Yãmĩy e aldeães ordinários 
conservam o gesto mútuo de evitação do olhar.
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olhos vermelhos e, em torno deles, uma órbita negra. A descrição um tanto 
vaga “olhos de pássaro” pode-se ao mesmo tempo aplicar, segundo o contexto 
de enunciação, a outras espécies que apresentam também olhos com caracte-
rísticas visualmente salientes.

Para tomar exemplos similares ao do yãmĩy saí-verde, apresentando o 
mesmo processo de nomenclatura, teríamos um “putux ko no xop”, literal-
mente “pássaros brancos”, fazendo referência então a um coletivo aberto de 
pássaros brancos, e que define ao mesmo tempo, de maneira precisa, a “gar-
ça-branca-grande” (Ardea alba); “putux kox xeka”, literalmente “pássaro bico 
grande/grosso”, definição particular para o “savacu-de-coroa” (Nyctanassa 
violacea); “putux xõ’ĩy”, literalmente “pássaro cantando/assobiando”, defini-
ção particular para o “saí-andorinha” (Tersina viridis)28.

Tugny levanta um fenômeno conexo diante de pelo menos duas figuras 
míticas, o xoktut, que se refere tanto a um hipopótamo quanto a um leão, 
elefante ou rinoceronte (ao qual retornaremos bem mais tarde, no último 
capítulo deste trabalho) e o koxekanix, povo aquático ou o passarinho japaca-
nim (Donacobius atricapilla)29.

O vocabulário maxakali ordinário (que varia em grande parte dos di-
ferentes léxicos dos diferentes repertórios cantados dos seres extraordinários 
yãmĩy) apresenta também frequentemente esse aspecto classificatório onde a 

28. Alvares salienta esse modo classificatório entre os Tikmũ’ũn, lembrando que o 
nome de uma espécie enfática pode determinar toda uma categoria. “kanyãnu é o ter-
mo genérico para cobra, mas é também o nome específico para cascavel – a principal 
cobra para os Maxakali porque apresenta em maior grau a característica determinante 
das cobras, a saber – ser ugãy ‘feroz’. (…) Também as cores são genericamente de-
nominadas por enxirtá ‘vermelho’ a cor por excelência para os Maxakali” (1992: 67, 
nota 9).
 Beaudet descreve o que parece ser o mesmo fenômeno entre os Wayãpi do alto 
Oiapoque: “Pila – u, literalmente ‘peixe-grande’ designa simultaneamente duas coisas 
neste canto: o peixe desta espécie – a piraíba –, e o conjunto dos grandes peixes, ou 
seja, várias espécies diferentes […]. […] Assim como o jaguarundi – yawalunã – é 
também em sua dança uma sinédoque dos felinos” (2010: 76).
29. “O monstro aquático xoktut foi traduzido pelos autores do livro como sendo o 
hipopótamo, na ocasião de uma visita ao zoológico de Belo Horizonte. Em outros 
casos, pode ser o leão ou o elefante. (…) [a palavra] xoktutxex, que é glosada como 
‘hipopótamo’, pode designar vários tipos de grandes animais (elefante, hipopótamo, 
leão, rinoceronte (...))” (2009a: 526).
 “Kotxekanix é também o nome do japacanim, ou ‘sabiá do brejo’. Mais uma vez um 
desdobramento múltiplo da pessoa enunciadora dos cantos: um xũnĩm (1) é ao mes-
mo tempo o morcego (2), o pássaro japacanim (3) e o caboclo-d’água (4) que acaba 
de viver uma noite de amor com as mulheres da aldeia e volta ao rio de onde saiu. Os 
desenhos também insistem em mostrar a pessoa desdobrada (...)” (2011a: 124-125).
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nomenclatura seria pronominal ao mesmo tempo em que substantiva. Cer-
tos topônimos, por exemplo, são nomeados segundo uma característica não 
exclusiva. “Mĩkax Kakak”, sítio de uma antiga aldeia no Pradinho e onde 
nasceram alguns dos adultos e seniores residentes em Vila Nova nos anos de 
2008-2009, seria literalmente traduzido como “ao pé da pedra”, expressão 
que pode ainda servir como referência a qualquer outra localização ladeada 
por uma montanha rochosa.

Objetos novos, herdados do mundo branco/estrangeiro, são frequente-
mente nomeados segundo mais uma vez uma dinâmica classificatória e a par-
tir de palavras recicladas de um léxico linguístico interno. Diferentes autores 
citaram exemplos deste fenômeno, sobretudo o do “carro”, que em maxakali 
se diz “mĩptut mõ”, ou “casa [que se] move/vai” (Vieira 2006: 102, Bicalho 
2007: 126, idem 2009: 120, Alves sem data: 25). Vemos nesta nomenclatura 
um fenômeno interessante. Ao invés da adoção do objeto e do nome estran-
geiro correspondente (ou uma sua adaptação fonética qualquer), o que se 
vê com frequência é uma re-lexicalização seguindo uma dada característica: 
avião (como carro) se torna “casa [que se] move/mĩptut mõg”, “guarda-chuva” 
se torna “asa de morcego/xũnĩm yĩmãg kup”, “faca” se torna “pedra/mĩkax”, 
“filmar” ou “vídeo” se tornam “imagem, alma/koxuk”30.

Atenção, não pretendo absolutamente fazer deste processo uma regra. 
Ao contrário, diferentes nomenclaturas podem-se orientar de formas hetero-
gêneas, acompanhando a complexidade e a heterogeneidade de toda língua, 
como teríamos suspeitado31. Gostaria apenas de assinalar a possibilidade de 
dois procedimentos diferentes diante de operações nominativas. Esses exem-
plos, da nominação das pessoas e da (não) nominação dos seres extraordiná-
rios yãmĩy (que se aparenta menos a uma onomástica propriamente dita que 
a um tipo de nomenclatura mais vasto, encontrado igualmente em outros 

30. O que mostra mais uma vez, se isso fosse necessário, que a adoção de nomes 
brasileiros não corresponde necessariamente a uma “onomástica estrangeira” ou uma 
simples “aculturação”. Se nomes estrangeiros são atribuídos a pessoas da aldeia, no-
mes locais podem muito bem ser atribuídos a objetos estrangeiros.
31. Claro que existem também exemplos de objetos estrangeiros que são adotados si-
multaneamente aos nomes estrangeiros correlatos, como o caso dos algarismos árabes, 
para citar um único exemplo. Antes de utilizá-los, a aritmética tikmũ’ũn contava com 
um sistema numérico mais sintético: ũp xet/um, tik/dois, tik ko yuk/três – a partir dos 
quais são estabelecidas operações para a composição de outras quantidades, que vão 
perdendo a precisão à medida em que aumentam – tik xi tik/dois e dois (quatro), tik 
xi tik xi xet/dois e dois e um (cinco). Apesar de passarem por uma adaptação fonética, 
os números hoje são tributários do sistema decimal e da língua portuguesa: “um” é 
dito “õ”, “dois” – “dox”, “cinco” – “xĩy”, “dez” – “nex”, “quinze” – “kĩy”, “vinte” – 
“vin”, “quarenta” – “koanen”, e assim por diante. 
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domínios) nos permite retomar as duas categorias propostas por Viveiros de 
Castro, a saber uma onomástica canibal (nomes e identidades vêm do exte-
rior, o nome indicando uma função individualizadora) e uma onomástica 
classificatória (nomes e identidades vêm do interior, o nome indicando uma 
função preexistente)32. Mais do que isso, vemos aqui, precisamente, nomes 
não-indígenas/estrangeiros sendo atribuídos a indivíduos tikmũ’ũn, e nomes 
maxakali sendo atribuídos a seres (ou objetos) estrangeiros. Um movimento 
que leva para dentro da aldeia (domestica neste sentido) agenciamentos es-
trangeiros, passando por processos onde a noção de indivíduo é acentuada, 
e um segundo movimento onde a tendência seria apagar as individualidades 
ao mesmo tempo em que os agenciamentos externos são pensados a partir de 
termos locais (os yãmĩy são antropomorfizados, falam uma língua comparti-
lhada com os Tikmũ’ũn, comem sua comida, etc.).

Menget apresenta uma onomástica txicão/ikpeng na qual traços que são 
aqui apresentados se mostram ainda mais salientes, num contexto inter-re-
lacional sobretudo belicoso e onde os inimigos ocupam um lugar simbólico 
e material central. Assistimos então não somente a uma profusão de nomes 
(muito mais numerosos que as pessoas) (2001: 262), mas sobretudo a um 
prestígio dos nomes estrangeiros (menos numerosos), dados pelos cativos de 
guerra, a adoção de um cativo sendo em si mesma prestigiosa para a parentela 
adotiva. Os nomes estrangeiros seriam uma consequência da morte uma vez 
que a busca de cativos é desencadeada a partir da morte de um Txicão (cuja 
origem é invariavelmente estrangeira) e pela necessidade de sua compensação 
(idem: 276, 1993: 25 et seq.).

Entre os Maxakali, a adoção de nomes de origem estrangeira é imple-
mentada de forma menos dramática mas central, a presença desses nomes 
sendo constante e cada nome correspondendo à matriz potencial de uma 
série de pequenas variações numa superprodutividade a partir das menores 
partes do material onomástico, o que amplifica ainda a valorização inicial.

Além disso, assistimos à emergência de um contraponto entre, numa 
primeira linha, nomes estrangeiros atribuídos a indivíduos maxakali e, numa 
segunda, categorias maxakali que apagam toda individualidade dos estran-
geiros.

32. “[a onomástica araweté] sugere com clareza que a cosmologia deste povo se inclui 
entre aquelas em que os nomes e as identidades vêm de fora, remetem ao exterior da 
Sociedade, onde a morte e a alteridade são diretamente constitutivas da Pessoa – e 
nestas cosmologias, os nomes pessoais parecem tender a uma função individualizado-
ra. Tais sistemas onomástico-metafísicos contrastam com aqueles em que os nomes e 
identidades vêm de dentro, remetem para a essência distintiva do social, e constroem 
personagens – e aqui os nomes tenderiam à função classificatória” (Viveiros de Castro 
1986: 383-384, itálicos originais).
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Esse contraste de atitudes será útil na medida em que ele servirá de 
ponto de partida para a descrição de dois espaços distintos, em pleno flo-
rescimento na aldeia Vila Nova de 2008-2009, nos quais nos deteremos nas 
páginas seguintes. Trata-se de duas esferas espacialmente e institucionalmen-
te bem cincunscritas, ambas ativas e em ligação direta com a vida coletiva. A 
primeira seria aquela ligada à entrada principal da aldeia (acesso à estrada), à 
chefatura (cacique), aos forrós, às festas juninas, comemorações de natal, aos 
DVD’s de filmes estadunidenses ou erótico-musicais regionais, às reuniões 
onde cada um toma individualmente a palavra, à escola (onde os alunos 
e professores são individualizados), às alianças e assistências em relação ao 
mundo brasileiro, enfim, a uma abertura, uma experiência e um tratamento 
do mundo externo (principalmente brasileiro) mais imediatos. A segunda 
esfera é reservada aos fundos da aldeia, às festas chamadas yãmĩyxop, a um 
devir xamânico, um recebimento na aldeia de sujeitos estrangeiros que, nes-
ses momentos, se humanizam, e onde todo traço de individualismo direto 
deve ser apagado.

Finalmente, a discussão em torno dos nomes terá permitido também 
o estabelecimento de um paralelo em relação a certos procedimentos micro-
variacionais dispersos através dos repertórios dos yãmĩyxop de forma mais 
ou menos representativa, e que salta aos ouvidos no caso kõmãyxop, aproxi-
mando-os dos nomes que não se repetem nunca ou quase nunca, essa não
-repetição podendo atravessar sistematicamente várias gerações ou parentes 
próximos.
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DE UMA ALDEIA

Os arranjos populacionais tikmũ’ũn seriam pouco dados à estabilidade, 
à perenidade, cedendo ao contrário a fluxos permanentes de aliança, rarefa-
ção, reordenamento. Apresento aqui notas em torno de uma aldeia a partir 
de um recorte temporal circunscrito, com foco entre os anos de 2008 e 2009. 
Diante de um tal dinamismo, alguns anos são suficientes para uma mudança 
relativa da paisagem, em vários aspectos. O interesse aqui seria muito mais o 
de fornecer um instantâneo dentro deste fluxo, tentando em alguma medida 
lhe fazer jus, do que apresentar notícias das mais recentes, que tenderão a seu 
turno a uma obsolescência relativamente precoce.

 
A “Aldeia Vila Nova”, populosa nos idos de 2008-2009 e quase vazia em 

2015, mostra, como no caso das pessoas, um nome adotado do português e 
do universo brasileiro. Sua identificação o sugere desde o início: havia na vida 
dessa aldeia uma valorização da novidade, da modernidade, do movimento. 
Apesar disso, o nome “Vila Nova” em si mesmo não é exatamente novo. Não 
saberia remontar longe no uso desta denominação, mas sabemos que em 
torno dos anos de 2003 e 2004, o título “Vila Nova” remetia a uma outra 
aldeia, de Milton Maxakali, situada a aproximadamente quinze minutos a pé 
de sua homônima atual (Leonardo Rosse, comunicação pessoal). Em 2009, 
Milton ainda morava no sítio de sua extinta comunidade, cuja população se 
reduzia agora a apenas ele próprio e sua esposa.

Em 2003-2004 a Terra Indígena do Pradinho contava ainda com a “Al-
deia Nova”, a vizinha mais próxima da “Vila Nova” de então. Tratava-se do 
agrupamento de Toninho Maxakali, onde viviam, além de seus parentes, as 
famílias de Zelito e de Rafael Maxakali. 

A proximidade geográfica era na verdade um índice da aliança maior 
entre os dois povoamentos. Na verdade, Milton era sogro classificatório de 
Toninho, as visitas e trocas entre os grupos ligados a cada um deles sendo 
nesse momento correntes. Na qualidade de especialista cerimonial, Toninho 
era convidado com frequência a conduzir as festas yãmĩyxop produzidas pelo 
sogro.

O sistema de variação onomástica observado diante das pessoas ecoa 
ainda, assim, na nomenclatura das comunidades: nomes provenientes do 
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universo brasileiro, orgulhosamente exibidos por toda parte, e a possibilidade 
de um teor importante de redundância entre os nomes de sujeitos aparen-
tados.

Milton era na época um homem político importante, “dono” de uma 
aldeia relativamente grande e que contava ainda, como vimos, com aliados 
externos próximos. Em 2008-2009, ele continuava sendo conhecido por sua 
rica produção agrícola pessoal que, outrora, servia em parte para promover 
refeições coletivas durante as festas. Com um excelente nível de português, 
ele era igualmente um interlocutor central entre a comunidade e o mundo 
brasileiro, tendo sido vereador durante um mandato, apoiado pela população 
eleitoral do Pradinho de então de forma homogênea.

Além disso, Milton contava ainda entre seus genros (classificatórios mas 
que tinham nele o único sogro) o irmão de Guigui, “dono” de uma segunda 
aldeia vizinha, a “Aldeia Bom Jesus”. As relações com essa última, mesmo se 
menos próximas, eram também amistosas.

Ora, poucos anos depois, o nome “Vila Nova” passa a ser utilizado por 
um outro grupo, correspondendo à expansão e à mudança da antiga “Bom 
Jesus”, já razoavelmente grande em 2003-2004, e que realizou desde então 
uma atração rara cujo resultado, em torno de 2008 e 2009, foi a absorção da 
quase totalidade da população da Terra Indígena do Pradinho.1

Apenas uma segunda aldeia, “Cachoeira” ou “Cachoeirinha”, foi com-
posta em dissidência à nova “Vila Nova”, com a qual mantinha (e mantém) 
uma falta de relação quase completa, o que corresponderia a uma inimizade 
potencial. Os habitantes daqui e de lá se conhecem perfeitamente, sendo, 
para muito deles, antigos corresidentes. Além disso, havia alguns parentes 
próximos divididos entre as duas aldeias, criando um fluxo constante de visi-
tas pessoais, nos dois sentidos. Esses laços em escala reduzida se mostram im-
portantes, sendo responsáveis mesmo por eventuais migrações. Mas eles não 
impedem que a política relacional instituída seja de uma quase hostilidade, 
contrariamente à relação amigável, por exemplo, com o grupo geografica-
mente distante de Joviel que, no auge da nova Vila Nova, vez por outra, vi-
nha numeroso da zona vizinha Água Boa com o simples pretexto de festejar: 

1. A família de Rafael, que contabilizava na época um pouco mais de sessenta pessoas, 
foi expulsa do território em 2004, em consequência de conflitos que viriam a consti-
tuir o prelúdio de uma guerra generalizada no ano seguinte, envolvendo a totalidade 
dos grupos tikmũ’ũn. Esse evento, que teve entre outros um papel importante na 
reconfiguração das aldeias, se esfriou com a criação de duas novas áreas indígenas, 
destinadas aos grupos inimigos minoritários. Para mais detalhes acerca desse impor-
tante capítulo da história tikmũ’ũn recente, ver Ribeiro 2008: 12-13, Vieira 2006: 71 
et seq., e sobretudo Las Casas 2007: 26 et seq..
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dançar forró, jogar futebol, comer e rever os amigos.2

Mesmo que o recuo cronológico seja reduzido, teríamos aqui um esbo-
ço não menos fiel da efervescência política e do movimento contínuo que 
parecem caracterizar as concentrações sociais maxakali. Os agrupamentos 
humanos tecem um quadro que, visto de longe, mostra uma imagem fluida, 
frágil, uma renegociação permanente na combinação das unidades menores. 
Como sugerido antes, essas unidades, as porções mais estáveis, têm limites 
que coincidem grosso modo com as famílias extensas: os núcleos mais es-
táveis de parentesco correspondem a unidades populacionais de base que 
guardam, cada uma, uma autonomia e uma vocação autárcica latentes.

Com efeito, aldeias podem ser compostas de uma simples família exten-
sa, “o dono” ou “a dona” da aldeia tomando o papel de patriarca ou matriarca 
que tem em torno de si um bom número de filhos, genros e noras, irmãos, 
acompanhados de suas respectivas famílias nucleares. Se em 2008-2009 este 
tipo de configuração aldeã parecia inexistir no Pradinho, ele aparecia de for-
ma pronunciada entre os vizinhos de Água Boa: segundo dados oficiais da 
Funasa, de julho de 2009, Água Boa contava com cinco aldeias compostas 
por entre 1 a 8 residências, contra três outras aldeias compostas por entre 12 
a 28 residências.

Estima-se de um “dono” ou “chefe” de aldeia que ele seja dotado de uma 
vontade e um carisma políticos. Ele, ou ela, deve apresentar, mais do que os 
outros, razões para que um grupo se mantenha reunido. Financiar festas, 
cuidar de problemas públicos, realizar reuniões e se dedicar à arte do discurso 
junto aos seus como diante de diferentes agentes externos são tarefas cotidia-
nas do chefe, que ele deve realizar com prazer, a amplitude e estabilidade das 
aldeias repousando em grande parte nas qualidades de seu “dono”.

Não nos surpreenderemos em constatar que toda aldeia, por mais que 

2. Mas jamais para tomar parte em festas yãmĩyxop. A coparticipação neste tipo de 
evento exige uma proximidade ainda maior.



70

ela receba um nome próprio, é corriqueiramente identificada pelo nome de 
sua ou de seu líder. A nova Vila Nova é assim designada, de maneira extrao-
ficial mas muito mais frequente, como “a aldeia de Guigui” ou mais precisa-
mente “Guigui apne”.

Nos encontramos no extremo nordeste de Minas Gerais, a alguns pou-
cos quilômetros do estado da Bahia. A paisagem antes marcada pela Mata 
Atlântica foi substituída, a partir da colonização brasileira regional, por uma 
sucessão de campos previstos à atividade pecuária extensiva.3

Capim colonião (Panicum maximum), braquiária (Brachiaria decum-
bens) e um pouco de capim meloso (Melinis minutiflora) – todos de origem 
africana – pintam o quadro de um verde claro homogêneo4. Um mar de 
morros, em verde claro, interrompido de maneira esparsa por algumas pe-
quenas porções florestais. Entre duas faixas acidentadas, uma baixada por 
onde serpenteia o riacho Umburanas. Taboais aqui e ali seguindo o curso 
d’água e o nível do terreno. Um campo de futebol entre uma pequena praia 
e a estrada de chão, ladeado ainda por uma antiga sede de fazenda, da qual 
as mangueiras são testemunhas. Atravessando a estrada a partir do campo de 
futebol, sobre um dos morros, a aldeia propriamente dita, em torno da qual 
se veem ainda algumas roças, principalmente de mandioca. As casas, muitas, 
com ou sem paredes, de tijolo, argila ou capim. Logo na entrada principal, 
um ambulatório médico, uma sala de aula5, além de um salão de reuniões e 
bailes de forró, verdadeiro anexo da casa principal do chefe Guigui. A entra-
da se prolonga numa rua principal mais ou menos reta que segue até a extre-
midade oposta da aldeia, se ramificando durante o percurso num labirinto de 

3. A modificação ecológica se dá principalmente a partir da segunda metade do sé-
culo XIX. Para a percepção colonial da floresta como um verdadeiro inferno nesse 
momento histórico preciso, ver Duarte 2002. Para uma boa síntese da involução 
territorial e ambiental dos grupos de língua maxakali a partir de fontes bibliográficas 
diversificadas – crônicas, correspondências, relatórios, documentos jurídicos – ver o 
excelente trabalho de Paraiso 1992a.
4. De introdução muito mais recente mas igualmente catastróficos do ponto de vista 
da biodiversidade seriam o caramujo africano (Achatina fulica) e o bagre africano 
(Clarias gariepinus), espécies resistentes e pouco exigentes de um ponto de vista nu-
tricional, que ameaçam as espécies locais e se reproduzem em grande quantidade. 
Para completar o problema, o caramujo não é comestível e a carne do bagre africano 
é pouco apreciada.
5. Como inúmeros outros povos indígenas no Brasil, os Tikmũ’ũn contam com os 
anos iniciais do Ensino Fundamental por meio da Educação Escolar Indígena – Mi-
nistério da Educação. As aulas são ministradas por professores locais e a alfabetização 
é desenvolvida em língua materna.
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pequenas trilhas, que levam a cada ponto de uma constelação de residências.
Trata-se de uma concentração demográfica importante, a maior de todas 

as aldeias maxakali de então, contando (segundo dados da Funasa de julho de 
20096) 465 indivíduos e 69 residências. Esse agrupamento fora do comum 
representava quase um terço da população de todos os grupos maxakali reu-
nidos, estimada no mesmo momento e pela mesma fonte a 1552 indivíduos. 
Guigui é então denominado “cacique”, mais um termo adotado do portu-
guês, indicando aqui a liderança de um grupo de proporções importantes.

Não poderia ignorar o fato de duas ideias tão centrais quanto as de 
“aldeia” e de “dono da aldeia” serem formuladas a partir de palavras preferen-
cialmente não-autóctones, adotadas do português, tais como “apne” (adapta-
ção fonética de “aldeia”) e “cacique”7, respectivamente8.

Em relação ao termo “aldeia”, o dicionário elaborado pelo SIL/Summer 
Institute of Linguistics (2005) fornece igualmente o vocábulo “xiptuxexka” 
(visivelmente uma junção de xip/ficar + tu/abreviação de mĩptut/casa + 
xexka/grande - “lá onde está a casa grande”)9. Alvares dá uma segunda versão 
aparentada à primeira - “meptut te kuxex penãn/as casas estão olhando para 

6. <http://www.funasa.gov.br/internet/desai/sistemaSiasiDemografiaIndigena.asp>, 
visitada em 15 de fevereiro de 2011.
7. A palavra “cacique”, de origem arawak, se consagrou na literatura internacional 
como definição de “chefe ameríndio”. É pelo intermédio do português que ela é to-
mada de empréstimo pela língua maxakali.
8. Paraiso apresenta o nome de várias aldeias por volta dos anos 1920. Elas eram en-
tão identificadas em língua maxakali, seguidas de equivalentes em português: “Quan-
do da visita de Apolinário Frott, os Maxakali viviam em várias aldeias espalhadas pelo 
conjunto da área que pleiteavam ver reunificada. Assim sendo, havia a aldeia de Sa-
buká (na Cachoeira); Nikui-Sehka (Aldeia Grande); Pok Xehja (Brejão); Mikax Xap 
Te’ Ãmãxux Putuk (Pedra da Anta); Xatapa (do outro lado do rio); Kõmi’ Kutĩnák 
(Batata Pequena) e a do Mikael (…)” (1992a: 19).
9. “The traditional social units occupied a large, round, communal house thatched with 
palm fronds (Wied von Nieuwied 1958: 265). Later reports tell of dome-shaped indivi-
dual family houses (Metraux 1946: 542), and still later, small rectangular, precarious 
structures which seemed to have been raised haphazardly, with no perceivable order in the 
placement (Nimuendaju 1958)” (F. Popovich 1988: 14).
 Na direção destas observações, alguns colegas tikmũ’ũn me falaram de uma casa 
grande coletiva que os “antigos” também tinham o costume de construir, o uso con-
temporâneo se restringindo a pequenas casas (um ou mais raramente dois cômodos 
para aquelas fabricadas pelos próprios habitantes, e uma média de quatro para as 
construídas por pedreiros profissionais não-indígenas, seguindo o padrão brasileiro 
regional). Coabitações mais efêmeras entre famílias aliadas são possíveis. Mesmo as-
sim, via de regra, cada casa abriga uma única família, nuclear ou ligeiramente esten-
dida por jovens genros, noras, netos ou cunhados.
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a ‘Casa dos Cantos’ (1992: 34) - versão anotada ainda por Bicalho “miptut 
te kuxex penãn” (2004: 16). De minha parte, pude também testemunhar de 
um uso corrente ao mesmo tempo mais econômico e menos “tradicional”, o 
simples “apne”, adaptação fonética de “aldeia”.

Em correlação ao termo “dono da aldeia”, F. Popovich esboça a seguinte 
reflexão: “Nimuendajú diz que na sua visita de 1939 encontrou dois ‘chefes’ 
maxacali; ambos possuíam status e exerciam influência sobre o seu povo. (…) 
É interessante notar que, durante os vinte anos que tivemos contato com esse 
povo, não conseguimos descobrir a palavra para ‘chefe’. Parece desconhece-
rem até o próprio conceito que o termo expressa. Talvez antigamente a tribo 
possuísse esse tipo de líder, mas sob a pressão de aculturação forçada, este 
tenha sido substituído por uma pessoa indicada pelo governo. Isso é possível, 
embora na nossa opinião não seja provável. O grupo é independente de-
mais para se render de modo tão fácil. Parece mais provável que os Maxacali 
nunca dispuseram de tal tipo de liderança, mas que os oficiais da sociedade 
dominante impuseram-no ao povo, a fim de governá-lo com mais facilidade, 
como também de lhe suprir o que aos oficiais parecia uma deficiência cultu-
ral” (1980: 22). A ausência de ‘chefes’ durante vários anos e a ponderação da 
autora quanto à simples possibilidade de existirem corrobora com o estatuto 
particular da posição, irregular, pouco coercitiva e nunca definitiva, depen-
dendo ao contrário de um carisma pessoal e de um trabalho permanente dos 
candidatos ao cargo. É por isso que a existência de “caciques” ou de líderes 
de grupos de proporções mais importantes é rara. O último “cacique geral”, 
estatuto almejado por Guigui, foi, segundo Gilmar Maxakali, seu próprio 
pai – de Gilmar – há trinta ou quarenta anos atrás. Nem por isso o papel de 
“chefe” deixa de existir, mesmo se com uma série de particularidades que ten-
tarei detalhar minimamente, através de um retrato particular. Ainda assim, 
a constatação também empírica da ausência de uma palavra indígena que 
acompanhe a instituição “chefe” corresponde a uma dinâmica absolutamente 
central: parece haver uma abertura (linguística nesse caso) a objetos novos 
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que, na prática, provêm sobretudo de um mundo estrangeiro.
Retornemos a Guigui Maxakali, um homem de estatura particularmen-

te pequena em meio a pessoas em média já pequenas, mas um grande ho-
mem político.

Diversos fatores confluem na concentração de diferentes grupos fami-
liais ou na coabitação  que representa a “Guigui apne”. O governo federal 
Lula, tendendo à esquerda e propondo uma série de medidas “sociais”, im-
plementa o projeto “Luz Para Todos” e a eletricidade chega em 2008 na aldeia 
que, dali em diante, apresenta um interesse suplementar a seus residentes, de 
fato e potenciais. Outras aldeias só mais tarde contariam com abastecimento 
elétrico. Em 2008 acontecem também os primeiros empréstimos bancários 
propostos àqueles que possuem rendas regulares – aposentadorias, salários de 
professores ou agentes de saúde, pensões para viúvos. Esse dinheiro serviu em 
grande parte à construção imobiliária: a compra de material e o pagamento 
da mão de obra de pedreiros não-indígenas, além da aquisição de alguns 
móveis e aparelhos eletrodomésticos.10 Um mercado inédito se apresenta aos 
caboco11, cujo consumo se restringia antes apenas a bens de primeira ne-
cessidade, como alimentos e roupas, facas e alguns utensílios de cozinha ou 
agrícolas, além do álcool no mercado negro. O investimento na construção 
de casas de alvenaria corresponde ainda, do ponto de vista das famílias envol-
vidas, em uma perspectiva de residência minimamente durável.

Novas subvenções sociais dirigidas às camadas mais modestas da po-
pulação brasileira em geral chegam igualmente ao alcance dos Maxakali. O 
“Programa Bolsa Família” representa um repasse financeiro direto às famílias 
de renda baixa ou inexistente, com a única condição de que as crianças este-
jam em dia com as vacinas e apresentem assiduidade escolar. O “Programa 

10. A aldeia contava neste momento com várias televisões e leitores de DVD, alguns 
fogões a gaz e duas ou três geladeiras pessoais, mais um congelador coletivo.
11. Ortograficamente “caboclos”, como são designados na região.
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Cidadão Nota Dez”, destinado à alfabetização de adultos em meio rural atra-
vés de monitores locais voluntários, mas remunerados, representa mais uma 
nova fonte de dinheiro para algumas famílias.

Uma consciência do peso eleitoral das comunidades indígenas a nível 
municipal constitui finalmente um importante fator de coesão da aldeia. Vila 
Nova elegeu, em 2008, o vereador local Ismail Maxakali, além de contribuir 
na eleição de um segundo candidato, Ajaliro Pereira Ivo, fazendeiro vizinho 
com boas relações entre vários habitantes do Pradinho. Além disso, o voto 
massivo e homogêneo de Vila Nova foi decisivo na reeleição do prefeito Oné-
dio Fagundes de Souza, mesmo que este tenha sido destituído, no começo do 
novo mandato, por uma irregularidade de campanha. A diferença entre os 
votos obtidos por Onédio e seu principal rival Lozão foi menor que o corpus 
eleitoral de Vila Nova. Esta constatação se faz conscientemente entre seus 
moradores que, mesmo antes das eleições propriamente ditas, souberam tirar 
proveito dela. Durante os meses de campanha política, a comunidade apoiou 
na realidade dois candidatos ao mesmo tempo, beneficiando da espera de 
fidelidade de cada um deles. Além de Onédio, aliaram-se assim a Alfredo 
Ferreira Filho, que financiou, como o primeiro, momentos festivos dentro e 
fora da aldeia, mas tendo sido completamente esquecido nas urnas.

O fato de serem numerosos, relativamente sedentários e articulados em 
torno de um “cacique” reconhecido como tal facilitava também o trabalho de 
assistência médica. A Funasa, então responsável pela saúde e saneamento bá-
sico, pôde garantir um atendimento cotidiano com uma equipe quase cons-
tante de técnicos em enfermagem, a visita semanal de um médico e de uma 
dentista, o transporte de pacientes em caso de necessidade, além da distribui-
ção de uma refeição (pouco sensível à culinária local mas nutricionalmente 
equilibrada) às crianças cinco vezes por semana dentro de um programa de 
combate à desnutrição infantil.

Todos esses fatores representam ao mesmo tempo razões e consequên-
cias da vida compartilhada da aldeia. As instalações elétricas, para retomar 
apenas o primeiro deles, representam uma atração para os habitantes e só 
foi realizada com prontidão, em comparação a outras aldeias maxakali, em 
função da proporção do agrupamento demográfico. Os fatores levantados, e 
ainda vários outros, compõem um quadro complexo que não poderia ser fru-
to da ação solitária do cacique, por mais talentoso que ele seja. No entanto, 
ele ocupa um papel importante, a personalidade de Guigui Maxakali repre-
sentando um elemento importante na articulação da vida de “sua” aldeia.12

12. Após a finalização deste capítulo, fui informado de um trabalho ainda em anda-



75

RETRATO DE UM CHEFE

Trata-se de um homem de quarenta e cinco, cinquenta anos, extrava-
gante, singular por mais de um motivo. Ele reivindica com orgulho a condi-
ção de polígamo, única na aldeia: além de duas vezes viúvo, ele seria então o 
único morador a ter a um só tempo três esposas oficiais, cada uma com sua 
casa individual – o que não as impede de se frequentarem cotidianamente, 
pelo menos por duas delas, como parentes por aliança quaisquer.

Guigui é ainda, o que faz dele uma singularidade não só em Vila Nova 
mas dentre várias outras aldeias e indivíduos tikmũ’ũn, um homem adulto 
totalmente abstinente de bebidas alcoólicas. O fato de ter radicalmente ces-
sado o consumo alcoólico tem uma ligação direta com sua determinação em 
ser chefe. Para sua cura, Guigui foi consultar um benzedor não-indígena na 
Bahia13. O fato de não beber provavelmente não mudaria, não de forma di-
reta, as estatísticas locais, e talvez nem apresentasse um impacto importante 
em sua própria vida pessoal, não de forma direta. No entanto, ela lhe conferia 
uma força moral para falar abertamente sobre o consumo de álcool, tema 
central na vida das pessoas. Beber corresponde aqui, como em outros lugares 
do mundo, a um verdadeiro prazer. Beber coletivamente e sem perder o con-
trole de si mesmo é uma atividade bem-vinda, em diferentes contextos – os 
forrós como as festas yãmĩyxop sendo possivelmente os melhores exemplos. 
O equilíbrio no consumo é porém delicado, à medida que beber tem por 
objetivo principal o efeito direto de embriaguez e que beber solitariamente 
e em grandes quantidades é um problema frequente. Guigui aparece então 
como um indivíduo distinto, capaz de distribuir bebidas convenientemente 
e sobretudo de falar sobre o assunto.

Falar é para ele um prazer e um dever. O chefe é aquele que não tem 
“vergonha” de falar e que o faz continuamente. Em Vila Nova, um assunto 
privado pode passar rapidamente para uma esfera pública e vice-versa. Mes-
mo assim, existe uma discrição acentuada em se referir verbalmente a proble-
mas que não dizem diretamente respeito a um dado interlocutor: a fala não 
só relata, ela pressupõe envolvimento. Esse papel delicado será atribuído ao 
chefe, que vai tratar abertamente de atribulações em grande parte provenien-
tes de uma escala pessoal. Guigui fixava assim, por exemplo, contribuições 
permanentes onde todos os indivíduos possuindo uma renda eram convida-

mento, dedicado especificamente à chefatura maxakali. Guigui, além de dois outros 
chefes emblemáticos tendo vivido em momentos históricos distintos, servem de estu-
do de caso à pesquisa doutoral de Alvares, por vir.
13. Para uma breve descrição da frequentação maxakali entre benzedeiros brasileiros 
na região, ver Las Casas 2007: 113-115.
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dos a doar uma parte (proporcional a cada renda) para a realização de festas 
públicas. Ele estabeleceu igualmente um sistema de multas penalizando o 
abuso do consumo alcoólico e a respectiva ausência na vida comum.

A realização dessa rede de conexões entre políticas privadas e comuns 
havia como instituição privilegiada, entre 2008 e 2009, o evento permanente 
de reuniões públicas. Em Vila Nova essas assembleias tinham uma frequência 
praticamente diária, acontecendo ao cair da noite e, eventualmente, mais 
de uma vez no mesmo dia. Trata-se de sessões dirigidas pelo “cacique”, re-
gularmente anunciadas com a ajuda de um microfone, e das quais adultos 
de ambos os sexos e pertencentes a todas as ramificações familiais devem 
participar com assiduidade. Sentados no chão em roda dentro de uma gran-
de sala, homens e mulheres ocupam semicírculos opostos, mesmo que seus 
limites sejam ligeiramente flutuantes. A fala individual de uma grande parte 
do público gira assim de forma dinâmica, distraída apenas pelas crianças de 
colo ou um pouco mais velhas cujos choros e pequenas brincadeiras ofuscam 
a cena aqui e ali. O chefe fala portanto, mais e diferentemente dos outros, 
mas a assembleia é destinada também à intervenção dos membros ordinários.

As reuniões são ao mesmo tempo eventos de forte vocação a tratar de 
assuntos imediatamente ligados às instituições brasileiras como a escola, a 
assistência médica, o saneamento, as alianças políticas durante as campanhas 
eleitorais e tantos outros temas. O salão onde elas acontecem se situa justa-
mente, e não por acaso, em anexo ao pequeno complexo formado na entrada 
principal da aldeia pela sala de aula e o ambulatório médico, ou ainda pela 
casa principal de Guigui, diante da qual, em 2008, um orelhão havia sido 
instalado. Essa sequência de instituições enquadra, de um dos lados, o pátio 
de entrada, espaço amplo que se afunila em rua principal seguindo até o alto 
do morro, na extremidade final da aldeia, onde se encontra um segundo 
pátio, ao qual retornaremos mais tarde.

O complexo “casa principal de Guigui-salão-escola-ambulatório-cabine 
telefônica”, bem como o pátio diante dele, constitui então um polo de recep-
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ção dos próprios estrangeiros. Os agentes de saúde da Funasa – enfermeiros, 
médico, dentista – assistem ali aos pacientes14. O professor não-indígena res-
ponsável pela formação dos futuros professores locais se instala igualmente 
na entrada da aldeia. Idem para os fazendeiros vizinhos, os missionários ou 
políticos em visita.

O chefe da aldeia é um chefe de família extensa, a orientação polígama 
indicando abertamente um projeto de ampliação da parentela sob sua tu-
tela. A vizinhança da entrada da aldeia conta com várias residências ligadas 
a Guigui, a suas esposas, aos cônjuges de seus filhos mais velhos (dos dois 
primeiros casamentos). Alguns desses parentes ocupam também posições 
importantes no fluxo comunicacional em torno das políticas oficiais ou in-
formais brasileiras15. Seu genro e vizinho Ismail (marido de sua primogênita 
Janaina), há vários anos professor da escola local, foi eleito vereador em fim 
de 2008 pela comunidade. Ismail era ainda, nesse momento, o único aluno 
de Vila Nova a frequentar um curso de Licenciatura Intercultural Indígena 
então recentemente criado pela FaE-UFMG em Belo Horizonte16. Damazi-
nho, segundo filho de Guigui, era então professor da escola local.

A casa principal do cacique, de Maria, sua esposa mais jovem, é de longe 
a mais e melhor equipada da aldeia: em alvenaria, rebocada, pintada, conec-
tada a uma antena parabólica, grande televisão, freezer, camas e colchões 

14. Apenas alguns enfermeiros passavam em visita pelas casas para distribuição de 
medicamentos.
15. O artigo de Vieira “a gente não faz mais guerra” (sd) mostra um investimento 
dos atores em questão no conhecimento dos mecanismos políticos brasileiros. Pa-
ralelamente, a começar pelo título, teríamos ainda um bom exemplo da dinâmica 
comunicativa onde as palavras ocupam um lugar central mas correspondem muitas 
vezes menos a um sentido direto que a um poder discursivo indireto – em realidade 
“seguimos fazendo guerra, mas é politicamente correto dizer, para vocês não-índios, 
que a gente já não a pratica”.
16. Através de módulos intensivos a cada 30 ou 60 dias.
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industrializados e mesmo um filtro de barro para a água, utensílio indispen-
sável numa casa vizinha não-indígena17. Vários desses objetos vêm direta ou 
indiretamente da posição de chefe e de recursos coletivos, destinados à comu-
nidade. A televisão, o leitor/gravador DVD e HDD, a câmera de vídeo digi-
tal, por exemplo, adquiridos através de um projeto de formação de cineastas 
locais começado em 2008 por iniciativa de uma pesquisadora, ficavam sob 
a responsabilidade de Guigui, que gerenciava o fluxo e a utilização dos bens 
comuns. O benefício subentendido pelo acesso privilegiado a alguns desses 
bens é acompanhado de todo um trabalho de gestão do uso desses mesmos 
objetos, alguns deles frágeis, por várias outras pessoas.

Sua riqueza real e sua influência representavam apenas um lado parcial 
do seu papel político. Elas eram a tela de fundo de um trabalho permanen-
te de distribuição e reivindicação que devem ser naturais na pessoa de um 
aspirante a líder. Sua casa principal ou, mais exatamente, o espaço logo em 
frente a ela, consistia em um ponto de passagem constante onde cada qual 
se atardava durante o intervalo de uma xícara de café, de alguns biscoitos 
ou pedaços de mandioca cozida. Às vezes ele instalava ali a televisão, para 
difusão de cenas locais filmadas mais cedo durante o dia, de uma partida de 
futebol ou de um DVD qualquer, o que atraía um público grande. Outros 
indivíduos podiam de fato realizar sessões de “cineclube” semelhantes. Nesses 
casos, entretanto, o público se restringia ao círculo familiar, acrescido apenas 
de crianças vizinhas.

Os frequentes bailes de forró – frequência variável mas raramente abai-
xo de duas vezes por semana – se desenvolviam na mesma sala de reuniões 
e contavam igualmente com o apoio de Guigui, detentor dos dispositivos 
técnicos necessários, além de fornecedor de refrigerantes ou sucos à base de 
pó, balas, ou também, mais raramente, álcool, entre outras coisas. Às vezes 
ainda, atreladas a um forró, a uma reunião, ou de forma independente, Gui-
gui organizava refeições coletivas, mais ou menos consequentes, na mesma 
área contígua à fachada de sua casa.

O chefe tem aqui a seu cargo a tarefa de falar, bem, em grande quan-
tidade, sem desvios. Moralizador, reivindicador, ele incarna uma figura que 
parece nunca estar satisfeita com as aquisições conquistadas ou com o desen-
rolar da vida coletiva local. Adicionaria no entanto, sobretudo no caso espe-

17. Ainda que algumas torneiras de distribuição de água de poço artesiano tenham 
sido instaladas na aldeia e que seu consumo fosse recomendado pela Funasa, os mo-
radores locais preferiam a água do riacho que era, de acordo com análises clínicas, 
contaminada e imprópria ao consumo (ver também, a esse respeito, Alvares 1992: 10, 
nota 19). A preferência repousa sobre um gosto muito mais agradável. A utilização de 
um filtro de barro adquire num tal contexto uma função explicitamente diplomática, 
endereçada aos visitantes estrangeiros.
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cífico de Guigui, uma segunda vocação tão importante quanto a oratória ou 
a tramitação política ordinária, que corresponde à realização de festas. Gui-
gui era aquele que inventava constantemente ocasiões e atividades festivas, 
colocando juntos não-parentes num compartilhamento de música, dança, 
brincadeiras, comida.

O chefe passava seu tempo a patrocinar ou a procurar meios para a via-
bilização desses eventos coletivos. Seu genro Ismail, na qualidade de vereador 
“da aldeia”, era aliás também um importante investidor direto para festas ou 
mesmo simples distribuições coletivas de carne.

Havia comentado o sistema de contribuições e multas estabelecido 
por Guigui. Além dessas implementações, ele desenvolvera outros aparelhos 
como um grupo de polícia interna, uma equipe de coleta pública de lixo e 
um corpo de baile.

A polícia era formada por um grupo variável de homens adultos, de 
diferentes idades. Sua existência se limitava à duração das festas da entrada 
da aldeia, onde os policiais se faziam regularmente presentes, e fora dos quais 
eles não eram assimilados a tal função. Durante esses momentos, os policiais 
eram uniformizados: calçados, calça comprida e camiseta preta para den-
tro da calça, com a inscrição “polícia federal”. Na ausência da inscrição, ou 
em complemento a ela, podia ainda ser utilizado um crachá com o mesmo 
conteúdo – “polícia federal” – a única no Brasil a poder tratar diretamente 
de assuntos indígenas, aquela que se vê em situações realmente graves. A 
presença dos federais de Vila Nova, sobriamente uniformizados e armados de 
cassetetes de madeira, contrastava com a imagem e o comportamento geral, 
tendendo ao contrário ao carnaval: eles não dançavam nem bebiam bebidas 
alcoólicas, eles permaneciam o tempo todo de pé, circulando, atentos e reser-
vados. Essa polícia era provavelmente útil mas, ao contrário do que sugeriam 
uniformes e cassetetes, ela só entrava muito raramente em ação e mesmo 
nesses casos, com toda uma delicadeza, sem recurso a violência. Eu diria que 
o sentido primeiro dessa polícia não era o de sua utilidade prática. As festas 
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yãmĩyxop por exemplo, também frequentes mas realizadas numa extremidade 
oposta da aldeia, não contavam absolutamente com uma presença policial e 
evoluía de forma comparável.

Ainda que com uma certa irregularidade, uma equipe de três jovens 
adultos trabalhou uma parte do ano de 2008 na coleta pública de lixo, dian-
te de cada uma das residências, de manhã bem cedo. Com a ajuda de um 
carrinho de mão e duas pás, os pequenos montes de lixo particulares eram 
reunidos e queimados na entrada da aldeia. Não por coincidência, um desses 
jovens instalou durante alguns dias uma placa de sinalização logo na en-
trada da aldeia, livremente inspirada nos modelos rodoviários e na qual se 
lia literalmente “PROIBIDO JOGAR LIXO ↕ ↔ ALDEIA VILA NOVA 
2008”. A inscrição, elaborada abertamente em português, apontaria com 
suas flechas ramificadas em todas as direções a um objetivo que ultrapassa 
os limites de uma simples campanha sanitária que, independente de uma 
qualquer utilidade, nunca antes havia parecido indispensável, além de não ter 
sobrevivido mais que algumas semanas. A existência de uma coleta de lixo se 
inscreveria provavelmente numa categoria comum à criação de uma polícia 
local, de um grupo de dançarinas e a outras tantas atividades que se prestam 
à experimentação estilizada de um “mundo branco/brasileiro”. Essa experiên-
cia, em prolongamento de um mesmo gesto, é ainda tomada como objeto de 
demonstração precisamente aos não-indígenas, como se ela restituísse a seu 
modelo sentenças do tipo “nós também, Tikmũ’ũn, podemos desenvolver 
serviços de saneamento ou de segurança pública, nós também, Tikmũ’ũn, 
podemos ter jovens dançarinas”.

Guigui é pessoalmente quase explícito em sua vontade de trazer para 
dentro da aldeia esses mundos estrangeiros. Enquanto outros grupos indí-
genas vizinhos, em Minas Gerais ou na Bahia, passam por admiráveis expe-
riências de emergência étnica através da reconstrução de línguas, músicas, 
histórias, roupas, indumentárias, enfim, através de um complexo movimento 
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de retomada de fluxos identitários ameríndios18, empreitada absolutamente 
importante, os Maxakali mostram muitas vezes um fenômeno aparentemen-
te contrário, um devir branco, experimentando voluntariamente o mundo 
estrangeiro. Evidentemente que processos como tornar a ser indígena ou tor-
nar-se estrangeiro têm como resultado não bem uma reprodução mas uma 
reinvenção sociológica: se a identidade é mais uma memória do que um sim-
ples repertório de objetos, ela não seria capaz de se reproduzir, guardando 
antes uma capacidade a se reinventar19.

A prática do forró, a implantação de uma polícia ou de uma escola 
mostram em todos os pontos de vista uma reinvenção sociológica que obe-
dece a dinâmicas e resulta em objetos de um estatuto particular. O grupo de 
dançarinas, por exemplo, era uma franca leitura da cena coreográfica invaria-
velmente associada aos grupos musicais mais comercializados dentro de uma 
grande região incluindo o nordeste de Minas Gerais20. São grupos de forró 
contemporâneo, cujas denominações podem variar sensivelmente – forró, 
arrocha, pisadinha – mas que compartilham um mesmo cenário, um mesmo 

18. Seguem três títulos de trabalhos universitários recentes tratando de grupos pataxó 
e escolhidos de forma praticamente aleatória: “A Reserva Pataxó da Jaqueira: o pas-
sado e o presente das tradições” (Castro 2008), “Ser pataxó: educação e identidade 
cultural” (Oliveira 2002), “A educação escolar indígena no processo de revitalização 
cultural pataxó na escola estadual indígena kijetxawê zabelê” (Silva 2009). Se parti-
mos do pressuposto que estes títulos procuram sintetizar conteúdos e que os conteú-
dos, por sua vez, sintetizam problemáticas locais, teríamos uma amostra ligeira mas 
talvez justa da importância autóctone atribuída às ideias de “tradição”, “identidade 
cultural” ou “revitalização cultural”.
19. Ainda, como propõe Viveiros de Castro, “(...) parece também que virar branco à 
moda dos índios não é exatamente a mesma coisa que virar índio à moda dos brancos. 
Até que se vire. Mas aí, como se sabe, aquilo que se virou vira outra coisa” (2008: 
158).
20. Uma região que seria mais socialmente do que geograficamente marcada, poden-
do apresentar nichos a leste como ao centro e ao norte do Brasil.
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público e várias outras características tais quais uma matriz harmônica afilia-
da à “música caipira”, uma preferência por altas amplitudes de difusão, letras 
que fazem o elogio obsessivo da embriaguez pelo álcool e do ato sexual, entre 
outras. As dançarinas virtuoses que acompanham esses grupos, mesmo não 
fazendo parte dos membros permanentes pelos quais cada grupo é identifica-
do, ocupam com frequência o centro da cena visual durante as prestações ao 
vivo. Não teria aqui nem o espaço nem a capacidade necessária para entrar 
nos detalhes dessa música, o que seria um projeto seguramente interessante. 
Dito isto, suas dançarinas de forte sex appeal encarnam um erotismo acen-
tuado e cru. Vêm assim se sobrepor às letras cantadas decotes, fios dentais e 
cenas repletas de referências sexuais diretas.

Menos ousado no que diz respeito ao gestual erótico e ao estilo vesti-
mentário de uma forma geral, o grupo de dançarinas de Vila Nova de 2008-
2009 se inspirava nesse modelo, bem conhecido através do circuito dos 
DVD’s piratas. No caso das dançarinas de Guigui, tratava-se de meninas a 
partir de aproximadamente 10 anos ou adolescentes ainda solteiras. Bonitas, 
vestiam roupas de cena confeccionadas por elas próprias e exclusivamente 
para as representações. O figurino era de fato muito mais pudico que o das 
dançarinas não-indígenas, permanecendo entretanto extravagante dentro do 
círculo local. Guigui promovia ensaios constantes com “suas meninas”, que 
mostravam quase a cada ocasião uma novidade performática ou um imple-
mento de seus trajes. Se apresentavam em determinados momentos das fes-
tas, que lhes eram especialmente dedicados e durante os quais encarnavam o 
centro das atenções. Como no caso do forró local, a dança é em boa medida 
descolada do texto musical. Mesmo entre os brasileiros trata-se de danças – 
para não dizer de músicas – relativamente pouco evolutivas. O único espaço 
aberto ao desenvolvimento de uma progressão narrativa é constituído pelas 
letras, a música e os passos de dança do público sendo geralmente produzidos 
por uma alternância ad libitum em forma de fórmulas curtas, o que resulta 
numa independência natural entre as duas dimensões. No caso tikmũ’ũn no 
entanto esta independência adquire um nível suplementar na medida em 
que são desenvolvidos com frequência passos ternários sobre músicas inva-
riavelmente binárias, ou ainda leves desproporções entre o andamento dos 
dançantes e a pulsação musical. Além disso, colocada lado a lado com a prá-
tica análoga não-indígena, a reprodução dos passos de dança é extremamente 
minimalista: um mesmo motivo coreográfico curto pode ser repetido duran-
te várias peças consecutivas e uma breve variação dos movimentos pode dar 
origem a um novo motivo. Seria desnecessário dizer – o forró dançado em 
Vila Nova ou entre os vizinhos brasileiros, as dançarinas sexy de Vila Nova 
ou estrangeiras guardam um quadro de referência comum, que dá porém 
rapidamente origem a desenvolvimentos em direções distintas. As festas são 
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uma cena privilegiada (ao lado das reuniões) de inúmeras imagens de uma 
alteridade imediata, mesmo que ela seja sensivelmente reinventada21.

Toda ocasião era propícia à festa e Guigui era muito apreciado por sua 
aptidão em inventar eventos originais: natal, dia do índio, campanhas eleito-
rais, festas juninas, casamento de uma dançarina, etc., etc.

Os casamentos se realizam normalmente sem cerimônia, o que seria 
aliás coerente com a fragilidade potencial das uniões recentes: a perenidade 
de um casal se afirma menos com um compromisso matrimonial inicial que 
com o passar dos primeiros anos e o nascimento dos primeiros filhos. De-
monstração invertida da mesma dinâmica: seria fora do comum que um casal 
maduro se separe. Não foi o caso de Juninha, dançarina de aproximadamente 
16 anos, e de José Carlos, da mesma faixa etária. Guigui organizou-lhes uma 
grande cerimônia, de solenidade rara, concertada abertamente a partir do 
equivalente católico ou protestante. O cortejo, da entrada da igreja ao altar, 
foi aqui percorrido pelos noivos, damas de honra e o público geral em segun-
do plano, de uma das casas dos fundos da aldeia até sua entrada, onde Guigui 
proferiu um discurso, seguido de um baile de forró e uma refeição coletiva, 
para a qual cada um havia livre e publicamente contribuído durante a última 
reunião e para a qual um boi da comunidade havia sido abatido22.

Uma abertura em direção ao estrangeiro bem como um individualis-
mo, uma atmosfera na qual os indivíduos se reconhecem separadamente, 
seja através da tomada pessoal da palavra durante as reuniões, da centralidade 

21. Remeto o leitor interessado aos processos de apropriação ameríndia de músicas 
não-indígenas à excelente comunicação de Beaudet 2015, tendo por germe a aparente 
ausência de síntese, de mistura musical das músicas indígenas “tradicionais” sul-ame-
ricanas em relação a outras musicalidades.
22. A cerimônia bastante apreciada de todos não soube entretanto impedir que a 
jovem esposa se separasse do marido apenas três dias depois, alegando a infidelidade 
do último.
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plano da aldeia Vila Nova em setembro de 2008
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cênica do grupo de dançarinas durante as performances ou de multas indivi-
duais, todos negócios da alçada de um chefe e do espaço da entrada da aldeia. 
Se dedico aqui tanto tempo à enumeração de pequenos exemplos nos limites 
da pura anedota, é porque pretendo ainda levantar um terceiro aspecto, uma 
espécie de experimentação e valorização de uma micro-historicidade. As no-
vidades, situações festivas inusitadas, as novas coreografias, o advento de no-
vos serviços públicos, etc., são deliberadamente procurados e valorizados23. 
Eles não corroboram exatamente com um pensamento histórico cumulativo, 
mas sim a uma profusão de novidades que é diretamente responsável pela 
euforia e pelo sucesso de um evento interfamiliar, em oposição à vida privada 
de cada círculo residencial onde não existem pretextos para a proximidade, 
onde o tempo parece passar muito mais lentamente e de forma rotineira, 
muitas vezes monótona.

Não pretendo dizer que o individualismo e as imagens de um plano 
estrangeiro não estejam igualmente presentes dentro do espaço doméstico. 
Desde o advento da eletricidade, por exemplo, assiste-se a uma verdadeira 
invasão audiovisual eletrônica. Relegado ao passado o tempo em que eu me 
surpreendia com a capacidade dos aldeães em escutar e discernir um veículo 
motorizado cinco ou dez minutos antes da sua passagem pela aldeia. Em 
2008, às seis horas da manhã e mais ou menos às seis da tarde, a paisagem 
acústica era ocupada por duas ondas espetaculares e massivas de aparelhos 
de som e de DVD, como uma espécie de duplos sonoros pouco discretos do 
nascer e do pôr-do-sol24. Apesar de tais aspectos do espaço familiar, eles nun-
ca me pareceram tão paradigmáticos de um individualismo, de um tempo 
que privilegia os objetos inéditos (mesmo quando se trata de inovações mais 
superficiais que estruturais) ou, finalmente, de uma experiência imediata de 
mundos estrangeiros, dos quais a esfera coletiva dá ao contrário claramente 

23. Minhas permanências na aldeia foram pontudas, mais ou menos mensalmente, 
por alguns dias na cidade, sempre em companhia de dois ou três colegas maxakali em 
passeio. Essas escapadas eram para mim, pessoalmente, úteis e agradáveis. Elas eram 
ao mesmo tempo bastante apreciadas por meus hóspedes na medida em que cada 
retorno constituía um novo evento na aldeia.
24. “(…) os aparelhos de rádio e fitas cassete (frequentemente transformados por seus 
contentes proprietários em despertadores matinais comunitários)”, Daillant (2003: 
39) em referência aos Chimane do piemonte boliviano.
 “In my case, my first nights in a Cashinaua village were interrupted in the hours before 
dawn when my hosts tuned into a particularly aggressive Spanish-language programme 
of an Evangelical radio station (actually for my benefit, though I did not know it at the 
time). I wondered how I would get through the next eighteen months or so (perhaps just as 
much because of the early hour of the broadcast as because of the message it blasted out).” 
McCallum (2001: 2) entre os Cashinaua.
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conta. Dentro do espaço familiar existe um pouco de tudo – existe silêncio 
também, e bastante – e a vida de cada lar varia segundo as famílias e os mo-
mentos. Na entrada da aldeia, em oposição, esses aspectos se concentram e 
adquirem um status compartilhado ou institucional.

AS FESTAS YÃMĨYXOP

Valorização de novidades, individualidade, abertura ao exterior e ao 
estrangeiro – três qualidades salientes com as quais lida o chefe, ligadas à 
entrada da aldeia. Por comodidade, vamos nomear assim mesmo esse espaço: 
“entrada da aldeia”, uma vez que ele não recebe uma definição específica da 
parte de seus agentes. Ainda que ela não seja objetificada linguisticamen-
te, o caráter institucional da entrada da aldeia se torna tanto mais patente 
quando a contrastamos com um segundo espaço, composto pela casa dos 
cantos-yãmĩy, dita kuxex, e seu pátio adjacente, dito hãm xep. A casa dos 
cantos e o terreiro diante dela, eles sim bem nomeados, constituíam um polo 
geograficamente simétrico à entrada da aldeia Vila Nova, ocupando sua ex-
tremidade oposta.

A instituição “entrada da aldeia” não somente valorizava a novidade 
como representaria ela mesma uma forma recente, possibilitada por conjun-
turas mais ou menos contingentes. Se a escola local existia já na aldeia Bom 
Jesus dos idos de 2005, o ambulatório médico, a eletricidade ou o maior 
reconhecimento de Guigui enquanto chefe são alguns dentre vários outros 
fenômenos então recentes e específicos a Vila Nova. A própria modalidade 
de existência da entrada da aldeia e da chefatura seria assim distinta daquela 
ligada à casa dos cantos e ao pátio contíguo a ela. Este segundo polo, ainda 
que nem sempre materialmente presente nas aldeias, ocupa um lugar inva-
riável em seu plano ideal ou virtual, as casas familiares dispostas ali num se-
micírculo, coincidindo precisamente com as bordas do pátio ao fim do qual 
se ergue a casa dos cantos.

Na prática contemporânea a Vila Nova, as casas familiares formavam 
uma massa cuja estrutura evoluía de maneira complexa e onde o modelo 
arquitetônico prévio se reduzia a um traço mínimo – a oposição entre resi-
dências ordinárias e o conjunto casa dos cantos/pátio (kuxex/hãm xep).

A kuxex representa em todos os casos um ponto espacial limítrofe, 
abrindo-se sobre um terreno entendido como selvagem, não habitado. Ideal-
mente, essa abertura se dá em direção à floresta. Em Vila Nova, a fronteira da 
aldeia era seguida de uma roça de mandioca comunitária, para além da qual 
se sucediam campos não utilizados.

A entrada e os fundos da aldeia participavam ainda à construção de 
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projeções temporais heterogêneas, mesmo que um grande número de con-
teúdos fosse compartilhado por ambos os espaços. Num como no outro, 
tratava-se de um trabalho dirigido ao tratamento de mundos estrangeiros, à 
política, à realização de festas, à comida, todos eles mecanismos próprios à 
concentração, à aliança entre diferentes famílias e à diplomacia externa. As 
formas empregadas no desenvolvimento dos mesmos temas se mostravam 
porém sensivelmente diferentes: num espaço como no outro, os aldeães im-
plicados eram potencialmente e em grande parte praticamente os mesmos, 
mas o lugar ocupado pela individualidade lá era aqui radicalmente eclipsada; 
ao invés dos reivindicadores de lá (o chefe representando aquele que nun-
ca está contente e reivindica em permanência), encontramos aqui hóspedes 
que não cessam de oferecer; existem lá quanto aqui movimentos contrários 
de metamorfose: se na entrada da aldeia os sujeitos desejam (ainda que de 
uma forma particular) tornar-se outros, notadamente brancos, nos fundos da 
aldeia são os não-índios, bem como os pássaros, peixes, mamíferos, kõmãy, 
astros celestes, que se apresentam sob uma humanidade compartilhada, na 
forma de seres extraordinários/yãmĩy.

Paraiso, em visita a diferentes aldeias maxakali vinte anos atrás, sublinha um 
traço comum que poderia sugerir uma maior difusão do quadro aqui esboçado a 
título simplesmente local: “(...) constatamos que as aldeias maxakali mantêm esta 
estrutura típica, na verdade em forma de ferradura, tendo numa das extremidades 
a casa do “líder” familiar e na boca da ferradura a casa da religião [kuxex]” (1992: 
69, os itálicos são meus).

O contraste sugestivo desenhado em Vila Nova por uma construção em alve-
naria destinada à realização de reuniões e de bailes de forró, coordenados pelo chefe, 
em oposição ao espaço e às atividades caras à casa dos cantos já serviu, ainda, de 
tema ao colega Campelo, do qual contamos com um breve resumo escrito. A partir 
do mesmo cenário inicial, nossas leituras se distanciam entretanto de forma sensível. 
Campelo vê ali um conflito “entre os discursos dos pajés e dos líderes políticos. Os 
primeiros anseiam em voltar ao tempo dos mõnãyxop [ancestrais] através dos rituais 
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e os segundos na aquisição de novas tecnologias e que proporcionam devires outros 
como o carnaval” (2007: 125). De minha parte, não pude testemunhar de confli-
tos que se enquadram exatamente nesta ordem. Guigui – o mesmo chefe ao qual 
Campelo se refere – participava de forma ativa também na vida da casa dos cantos. 
Os especialistas cerimoniais mais dinâmicos se faziam constantemente presentes nas 
reuniões cotidianas e mostravam prazer nessa frequentação. Temas historicamente 
novos faziam parte dos conteúdos dos textos yãmĩy.

A experiência construída localmente através de um devir branco ultrapassa 
uma ideia simples de modernização que faria enfim da história autóctone uma con-
vergência com a história do mundo mercantilista industrial (para essa discussão, ver 
Gow 2001, notadamente p. 14 et seq.).

Vieira (sd) esboça por sua vez um paralelo entre escola e xamanismo que lem-
bra também o aqui proposto. Mas para Vieira, no extremo oposto de Campelo, 
trata-se de uma mesma orientação adotada em ambos os processos: a pacificação 
de estrangeiros nocivos – não-indígenas ou seres extraordinários yãmĩy – através da 
imitação de seus conhecimentos por parte dos Maxakali. Além da ideia de “imi-
tação”, onde eu veria muito mais um trabalho de “invenção”, os yãmĩy como os 
brancos são acentuadamente apresentados nesse artigo como elementos conflituais, 
que são em seguida pacificados. O desejo do outro ou o devir outro parece ceder ao 
mero desvio dos riscos potenciais ligados a tais agentes.

Já o sabemos neste ponto, Vila Nova corresponde, em 2008-2009, 
à maior concentração de indivíduos entre os diferentes agrupamentos 
tikmũ’ũn. Uma interessante lógica demográfica, tendo como arena central 
o complexo ligado à casa dos cantos, acompanha a concentração inicial: os 
moradores permanentes de uma aldeia, por maior que ele seja e sobretudo 
quando ela é grande, não bastam. Na verdade, o movimento inicial de con-
centração de gente põe em operação uma lógica exponencial: quanto mais 
vizinhos permanentes se tem numa aldeia mais se convidam estrangeiros para 
passarem ali curtas temporadas.

A kuxex representa justamente a casa onde são acomodados tais visitan-
tes. Junta ao pátio/hãm xep, compõem um pequeno complexo que serve de 
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cenário à maior parte das ações cerimoniais ligadas aos yãmĩyxop25.
Além de cada família se beneficiar de um acesso privilegiado a deter-

minados convidados, essa concentração de moradores fixos garante uma 
quantidade de gente e de alimentos para recebê-los. A presença de um desses 
estrangeiros é obrigatoriamente acompanhada de festa, de um excesso de 
música, de comida, de dança muitas vezes, de risos, de choro algumas vezes. 
Esses estrangeiros de passagem vêm de longe, suas aldeias se localizam fora 
deste mundo – às vezes no céu, debaixo das águas de um rio, numa margem 
lamacenta ou simplesmente bem longe mato afora.

Mas a quantidade dos convidados iniciais não basta. Ela se vê rapida-
mente também insuficiente e a exponencial demográfica prolonga ainda seu 
vetor: cada um dos convidados iniciais traz consigo outros visitantes, muitas 
vezes percebidos como animais, máquinas, plantas, rios, corpos celestes, mas 
que durante as festas dos fundos da aldeia apresentam toda a humanidade da 
qual são dotados.

Trata-se dos yãmĩy, aliados importantes, que trocam com os homens e 
mulheres vários dos conhecimentos sobre o mundo e que dão notícia de cen-
tenas de eventos e personagens que o povoam, eventos que eles presenciaram 
e personagens que conheceram de forma direta26. Quando usamos o termo 
yãmĩy, referimo-nos tanto a um indivíduo singular quanto a essa multidão 

25. Em determinados episódios dos eventos yãmĩyxop, as casas constituem um ponto 
de articulação dos movimentos. Nesta ótica, seria mais adequado propor não dois 
simples polos espaciais (entrada da aldeia e casa dos cantos) mas sim dois movimen-
tos, ambos partindo das casas e tendo respectivamente como ponto crítico a entrada 
da aldeia e a casa dos cantos. O cortejo do casamento de Juninha bem como os desfi-
les durante as campanhas eleitorais viriam corroborar com essa precisão.
26. Segundo Alvares (e não somente), “Todo o conhecimento, seja este do domínio 
do sagrado ou não, pertence aos espíritos [yãmĩy], são eles que o trazem aos humanos” 
(1992: 56, os itálicos são meus). Efetivamente se escutam, em campo, intervenções 
do tipo: “Se os caçadores vierem sem os yãmĩyxop, não vão achar nada. Se não vierem 
junto com os espíritos, os caçadores não conseguem matar os bichos. Os caçadores 
sozinhos não conseguem. Não conseguem ver a capivara andando aqui. Só os espíri-
tos a viram correndo dentro d'água. Sozinhos os caçadores não acham nada, mas os 
espíritos acham, matam e depois chamam os homens pra entregar. Eles correm rápi-
do. Pronto” (Pequi Maxakali ao fim de uma caçada, no vídeo “kuxakuk xak – caçando 
capivara”, Marilton Maxakali et al. 2008: a partir de 47min27).
 No entanto, escolho aqui dizer que os aldeães e os yãmĩy compartilham conheci-
mentos. Creio que, mas só posso por enquanto formular uma hipótese, afirmações 
como a de Pequi que acaba de ser citada não são exclusivistas. Encontramos cons-
tantemente sugestões segundo as quais os saberes não circulam aqui numa mão de 
direção única: os mitos, por exemplo, não cessam de por em cena ancestrais absoluta-
mente ativos em situações de troca com os yãmĩy.
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latente que o acompanha, uma qualidade ou uma potência yãmĩy, mais do 
que sujeitos intrínsecos.

Os yãmĩy são seres mitológicos, que pertencem a uma esfera proto-cos-
mológica ou pré-cosmológica, isto é, eles pertencem a um tempo ou a um 
espaço onde os sujeitos que povoam o mundo ainda não estão fixados nas 
diferentes espécies que conhecemos e que fazem parte da nossa experiência 
cotidiana. Multidão incalculável de seres, sempre a adotar novas formas, os 
yãmĩy pertencem ao contrário a um plano onde os sujeitos são pura virtua-
lidade. Por mais que os cantos sejam bens duráveis, não improvisados e re-
tomados em diferentes ocasiões e por diferentes gerações27, sua quantidade e 
multiplicidade são por vezes melhor retratadas pela imagem de um princípio 
generativo aberto do que por conjuntos extensos mas fixos de repertórios. 
Retornarei a este ponto nos capítulos seguintes.

Os homens e mulheres desejam a amizade desses convidados e cada visi-
ta é uma ocasião especial para mostrar todo o afeto em direção a eles. Comer 
juntos, cantar e dançar juntos, falar uma mesma língua (ou bem próxima), 
namorar, são todas formas que, muitas vezes, apontam em direção a mais do 
que uma simples relação de amizade, a uma verdadeira familiarização28.

Este modelo relacional prototípico mostra uma política ou uma antro-
pologia muito especiais. Os Maxakali fazem prova de uma capacidade diplo-
mática e uma abertura tipicamente ameríndia diante dos mundos exteriores: 
uma maneira de pensar e agir sobre o mundo onde a multiplicidade de for-
mas de vida e o estabelecimento de relações com seus sujeitos são elementos 
básicos.

Como veremos mais tarde de forma direta e através de uma subjetivi-
dade poética sutil, o conhecimento ‘do’ mundo, ‘dos’ seus habitantes, ‘dos’ 
seus eventos, é muito mais um conhecimento ‘com’ o mundo e ‘com’ seus 
habitantes, ‘em’ seus eventos, num modo de pensar e agir caro ao universo 
xamanístico ou animista ameríndio, em que as relações são obrigatoriamente 
engajadas e plenas de repercussões. Mais do que um simples conhecimento 
zoobotânico ou histórico qualquer, por mais salientes que eles sejam, trata-se 
de uma atualização permanente das relações pessoais estabelecidas com múl-
tiplos sujeitos – animais, plantas, astros celestes, máquinas, estrangeiros, etc.

Os cantos representam a materialização primeira desses sujeitos. O pró-
prio termo yãmĩy corresponde simultaneamente a um ser e ou, simplesmen-

27. Ao contrário de casos tupi, como os instantâneos cantos de pajé araweté (Viveiros 
de Castro 1986), ou os cantos-onça parakanã “executados” uma única vez em contex-
to ritual (Fausto 2001: 50-51).
28. Para o tratamento em termos de parentesco adotados no diálogo entre o yãmĩy 
gavião/mõgmõka e os aldeães, entre os quais ele toma uma esposa, ver Campello 2009.
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te, a seu canto. Os repertórios cantados constituem assim os pilares das festas 
ou cerimônias em presença dos yãmĩy. Esses eventos são chamados de forma 
genérica “yãmĩyxop” – uma multiplicação de yãmĩy. Pratica-se atualmente 
uma dezena de yãmĩyxop diferentes: gavião/mõgmõka, morcego/xũnĩm, ma-
caco/po’op ou popxop, kõmãyxop (sem tradução direta), hemex (igualmente 
sem tradução direta), linha de mandioca/koatkuphi, anta/amãxox, lagarta de 
bambu/tatakox, papagaio/putuxop, yãmĩy29 (sem tradução direta), yãmĩy fe-
minino/yãmĩyhex. Cada um desses personagens de referência é seguido de 
um conjunto específico – ainda que não totalizável – de convidados, seus 
cantos, suas cenas, compondo um quadro geral múltiplo. A partir de uma 
troca inicial elementar entre os cantos dos yãmĩy e a comida dos seus anfi-
triões, assistimos à emergência de uma infinidade de outras interações, parti-
culares a cada festividade yãmĩyxop, com suas inerentes implicações estéticas 
e sociocosmológicas.

Além dos conteúdos, os próprios formatos assumidos pelos diferentes 
eventos variam também sensivelmente. Existem yãmĩyxop de diferentes pro-
porções, seja a nível da concentração de participantes, da duração das cadeias 
de ação ou ainda da quantidade de comida distribuída. Haveria, de forma 
esquemática, pelo menos três níveis diferentes em relação às proporções des-
ses eventos.

1o nível
Os mais modestos seriam as passagens, quase sempre diurnas, de po’op, 

que vinham, em Vila Nova, cotidianamente à casa dos cantos, às vezes mes-
mo mais de uma vez por dia, cantar algumas dezenas de minutos em com-
panhia de um grupo de tamanho variável mas relativamente pequeno de 

29. “Yãmĩy” remete ao mesmo tempo a um termo geral em referência a qualquer um 
desses seres extraordinários e a uma categoria particular.
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homens da aldeia. Tais prestações eram espontâneas, o yãmĩy macaco vindo à 
kuxex sem ser especificamente chamado para cada visita. O início desses mo-
mentos é um processo frágil, tomando forma pouco a pouco numa espécie de 
movimento embrionário. Ele começa por um assovio discreto que soa aqui 
e ali de dentro da casa dos cantos. Trata-se dos primeiros po’op a chegarem, 
convocando com os assovios os companheiros locais. Progressivamente e em 
número cambiante, os homens vão-se juntar aos macacos. Algumas vezes 
durante as pausas entre os primeiros cantos escuta-se ainda o assovio de po’op 
dando a entender uma insatisfação com o número reduzido de vozes a seu 
lado. Outras vezes, mesmo que muito raramente, a dinâmica inicial era sim-
plesmente dissolvida, por falta de um contingente mínimo.

Os repertórios proferidos por po’op são aqui diminutos e heteróclitos, 
compostos por peças escolhidas à medida em que são realizadas, a partir de 
um fundo imanente muito mais vasto, ao qual vem-se juntar uma capacidade 
cara a esse yãmĩy de poder imitar as vozes alheias. Os cantos correspondem 
aqui simultaneamente a um pedido de comida. Várias mulheres, atentas à 
música de dentro de suas casas vêm, ao fim de uma série de cantos, formar 
uma fila diante da kuxex trazendo cada uma uma pequena oferta alimentar: 
uma garrafa de café, alguns biscoitos, uma xícara de açúcar, uma penca de 
bananas, uma garrafa de suco de batata-doce ou suco do tipo Ki-suco, um 
prato de mandioca ou arroz. Cada uma dessas “mães de po’op” (po’op tut) vai 
sussurrar através do muro de palha um fragmento de um canto pertencente a 
sua família. Ao fim do breve trecho enunciado por meio de uma articulação 
apenas aproximativa das palavras, ela vai enfim encaminhar seus alimentos 
por uma pequena janela aberta no alto da parede sem absolutamente ver, 
mesmo que de forma fragmentária, os que se encontram do outro lado. Den-
tro da casa dos cantos, po’op e seus companheiros recebem as comidas e bebi-
das retomando de imediato e em alto e bom tom um fragmento ligeiramente 
melhor desenvolvido do mesmo canto, cuja letra é agora perfeitamente com-
preensível.
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Tais intervenções de po’op eram tão modestas quanto frequentes, sua voz 
e sua fome podendo irromper a qualquer momento das manhãs e tardes mais 
calmas. Antes de partirem, os macacos compartilham a comida recebida com 
os aldeães que os acompanharam. Uma parte dos alimentos é imediatamente 
consumida, dentro da kuxex, uma outra parte sendo levada para casa por 
cada indivíduo. Encontramo-nos assim diante de uma verdadeira operação 
de circulação de alimentos, as ofertas de uma determinada mulher nunca re-
tornando a seu próprio lar e, ao contrário, as porções trazidas por seu marido, 
filho, irmão ou vizinho próximo advindo necessariamente de alhures.

Além disso, po’op faz parte dos yãmĩy que acompanham habitualmente 
os caçadores de capivara. Vez por outra, em vez de ver o resultado da caça ser 
simplesmente dividido entre aqueles que tomaram diretamente parte numa 
expedição, os macacos trazem-no solenemente à casa dos cantos anunciando-
se de longe através de gritos esparsos mas proferidos ao longo de todo o traje-
to. Enquanto passam pela aldeia, mulheres e crianças permanecem trancadas 
dentro de casa, seguindo uma evitação visual explícita. Quando chegam à 
kuxex, e ao fim de uma primeira série de cantos, esses yãmĩy procederão a 
uma inversão dos papéis anteriormente estabelecidos, distribuindo por sua 
vez pedaços de carne às mulheres agora em fila do outro lado da parede de 
palha que os separa. Como anteriormente, elas se identificam sussurrando o 
excerto de um canto/po’op caro às suas respectivas famílias, retomado com 
prontidão pelo lado masculino invisível que lhes entrega retalhos do animal 
abatido através da mesma janela pela qual elas introduzem seus alimentos 
cotidianos.

A distribuição moderada e descentralizada de alimentos marca ainda 
momentos compartilhados com os morcegos/xũnĩm, quando pelo menos 
dois pares deles vêm, durante o dia, trilhar a aldeia partindo da casa dos 
cantos até a frente de uma residência ordinária, e de volta ao ponto inicial. 
Uma a uma, várias das casas familiares que delineiam os limites do pátio/
hãm xep vão sendo assim visitadas pelas duplas paralelas de morcegos, em 
percursos independentes. Uma a uma, suas “mães” lhes confiam, diante de 
suas casas ou das de parentes próximos, uma pequena quantidade de comida 
ou bebida. Os pares de xũnĩm – xũnĩm xatit – são acompanhados por grupos 
masculinos locais que cantam, e cada canto identifica a mãe à qual se ende-
reçam. Tais percursos, cujo mecanismo conta com muitos outros detalhes, 
constituem uma presença de base sobre a qual podem-se ainda superpor a de 
lontras (xupapox) ou de cães (kukex)30.

30. Para uma descrição das festas do morcego/xũnĩm, ver Rosse 2007. Para um retrato 
da batalha de jovens mulheres da aldeia expulsando aos tapas e murros yãmĩy lontras 
invadindo a aldeia, ver o vídeo Xupapoynãg (Isael Maxakali 2011). Para trocas entre
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2o nível
As visitas dos mesmos macacos/po’op e morcegos/xũnĩm podem ainda 

ser moldadas seguindo uma nova categoria, eminentemente noturna e apre-
sentando uma duração sensivelmente dilatada. Dentro do segundo modelo 
proposto (de forma exógena), que se estende na verdade a um grande núme-
ro de yãmĩyxop, a noite corresponderia aos contornos de cada um dos dife-
rentes eventos, seus limites se confundindo invariavelmente com o princípio 
da noite e o nascer do sol. Por grandes que eles sejam, os fluxos sobretudo 
musicais realizados aqui equivalem mais precisamente a recortes localizados 
de repertórios virtuais maiores, a escolha de determinados trechos e o aban-
dono de outros sendo guiados pelas circunstâncias e pelos proprietários de 
cantos (os “pais” e “mães” de yãmĩy) envolvidos.

Durante as noites de plena atividade em torno da casa dos cantos, a cir-
culação generalizada de alimentos daria lugar a uma comensalidade: por trás 
de toda festa noturna existe uma pessoa ou, ainda que mais raramente, um 
pequeno grupo de pessoas, que convida espontaneamente um determinado 
yãmĩy e se responsabiliza pela provisão de alimentos, estabelecendo as bases 
de cada encontro. Como a mandioca é sempre disponível, a carne figuraria 
como o produto essencial a ser fornecido – frangos, um ou dois porcos, uma 
vaca – comprados via de regra de vizinhos não-indígenas das imediações. Se 
ele tiver condições suficientes, o patrocinador de uma festa vai incrementar 
sua lista com pó de café, arroz, balas, cachaça, refrigerantes, biscoitos, mais 
fumo, foguetes ou corante líquido tipo Xadrez que, em vez de dar cor a tintas 
brancas ou ao cimento na construção civil, será aqui utilizado como pigmen-
to para pintura corporal.

A partir dos primeiros gestos, entretanto, esse responsável mais direto 
pela iniciativa de uma festa yãmĩyxop e pela garantia de suas condições logís-
ticas básicas desaparece enquanto indivíduo singular para se fundir ao corpo 
mais geral dos aldeães. O evento é público, realizado por todos os interessados 
dentro da comunidade. De fato, o contingente mobilizado representa uma 
amostra fiel da população local e, ainda que de formas específicas, ele inclui 
ambos os gêneros e as mais diferentes faixas etárias. Um pequeno comitê de 
voluntárias cuida de uma cozinha provisória instalada num canto do pátio/
hãm xep. A comida ali preparada será dividida entre aldeães e yãmĩy. Muitas 
das mulheres, sobretudo aquelas acompanhadas de crianças, forram o chão 
com cobertores ao lado da cozinha e continuando um corredor periférico ao 
centro da ação musical e cênica, onde elas vão dormir ou descansar durante 
determinados momentos da madrugada. Outras mulheres vão tomar mais 
diretamente para si o papel de destinatárias dos cantos: independentemen-

mulheres e po’op, ver o vídeo Caçando Capivara (Marilton Maxakali et al. 2018).
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te do canto dos yãmĩy, acompanhados dos homens da aldeia, ser realizado 
dentro da kuxex ou diante dela, um grupo feminino vai quase sempre per-
manecer próximo, de frente, em torno, dançando, respondendo aos cantos, 
pronunciando simultaneamente alguns trechos, lutando com certos yãmĩy, 
enfim, compondo um segundo grupo ativamente oposto ao primeiro.

Trato aqui muito globalmente de formas complexas e repletas de par-
ticularidades. O corpus de cantos subentendido pelo número e a duração 
dos diferentes repertórios, alheios à improvisação e em grande parte à repe-
tição de peças, sugere bem essa complexidade. Paralelamente, os cantos são 
frequentemente acompanhados de danças ou de cenas dramáticas também 
específicas. O objetivo desta apresentação global é assim menos de resumir 
dinâmicas heterogêneas do que pelo contrário atribuir indícios da sua pro-
fusão.

3o nível
Um último formato de encontros festivos entre aldeães e esses visitantes 

particulares repousa sobre a permanência mais prolongada de determinados 
yãmĩy dentro da casa dos cantos. Nesse caso, há um momento de chega-
da mais ou menos marcado, por cantos mas também, no caso dos yãmĩy 
que os possuem, pela instalação de postes cerimoniais (mĩmãnãm) em frente 
à kuxex. Tais postes anunciam a presença prolongada na aldeia de seu res-
pectivo dono e será retirado no dia de sua partida. A duração das estadias 
é variável, indo de alguns dias a várias semanas. Elas serão marcadas por 
intervenções pontuais e frequentes das vozes dos yãmĩy em companhia de 
homens locais, numa modalidade na maior parte das vezes unilateral, o canto 
não sendo imediatamente retribuído por alimentos ou pela simples presença 
feminina ostensiva. Aqui também, o yãmĩy é convidado por um membro 
particular da comunidade que fornecerá, pelo menos uma vez durante o ciclo 
em questão, uma quantidade consequente de alimentos para a realização de 
um momento festivo. Esse momento é normalmente o último, promovido à 
guiza de despedida ao convidado em questão. Dentro do ciclo que se encerra, 
a partida do(s) visitante(s) é o evento de duração mais prolongada e de maior 
concentração – de pessoas, de cantos, cenas, comida ou euforia.

Em Vila Nova, entre os anos de 2008 e 2009, os yãmĩyxop eram tão 
frequentes quanto as festas ligadas à entrada da aldeia. Sua quantidade varia-
va ligeiramente segundo os momentos, deixando a impressão de seguir um 
movimento livre. Nos momentos mais ativos, contavam-se ações cotidianas, 
em número de duas ou três por dia. Em setembro de 2008, após algumas 
semanas de um período de luto31 durante o qual a casa dos cantos é tempora-

31. Por Pauleno, ativo nas atividades ligadas à kuxex de Vila Nova, mesmo morando 
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riamente desativada, seu movimento foi retomado com voracidade. Apenas 
entre o 7 e o 25 de setembro, pude contar vinte e cinco eventos yãmĩyxop, 
listados a seguir. Do dia 3 de janeiro ao 1 de fevereiro de 2009, para termos 
ainda uma ideia dessa intensa atividade, sucederam-se aproximadamente 
quarenta.

 

atividades em torno da casa dos cantos em Vila Nova – setembro de 2008

07/09 (reativação da kuxex após algumas semanas de luto)
macaco/po’op canta um pouco de manhã, recebe comida das mulheres e 
acompanha em seguida um grupo de caçadores de capivara (caçada sem sucesso)

09/09 idem ao dia 07 (caçada ainda sem sucesso)

10/09 macaco/po’op canta um pouco de tarde e recebe comida das mulheres

10-11/09 kõmãyxop cantam durante toda a noite e a tarde do dia seguinte (refeição 
oferecida por mim)

11/09 yãmĩy, acompanhado de imhup, canta entre uma e duas horas ao fim da tarde – 
(poucas pessoas na casa dos cantos/kuxex)

12/09 yãmĩy canta entre uma e duas horas ao nascer do dia e deixa a aldeia (seu poste 
cerimonial/mĩmãnãm é retirado)

12/09 yãmĩy mulher/yãmĩyhex, acompanhada em seguida por imhup e yãmĩy, canta 
durante a tarde e até o princípio da noite. Ela abre a estadia de hemex, convidado 
por Pequi

12/09 macaco/po’op canta de noite durante uma hora

13/09 de manhã cedo aldeães cantam “hemex pũ mãta hap” diante da kuxex para afastar 
um monstro ĩymõxa que circulava naquele momento pelas periferias da aldeia

13-14/09 hemex, contando inúmeras etapas cênicas diferentes (tartaruga/kekmax, macaco 
grande/po’op xeka, yãmĩy mulher/yãmĩyhex, cachoeira/xamoka?, imhup), desde o 
meio da tarde até o amanhecer do dia seguinte (refeição oferecida por Pequi)

14/09 dupla de morcegos/xũnĩm xatit, acompanhados por lontra/xupapox e cão/kukex, 
cantam e dançam de tarde e até o início da noite recebendo comida das mulheres, 
uma por uma, diante de suas casas

14/09 pequena festa a fins especificamente terapêuticos na casa de Mariquinha, enferma. 
Aldeães cantam para atirar os yãmĩy causadores da doença encaminhando-lhes à 
casa dos cantos e de lá a suas próprias moradas

15/09 linha de mandioca/koatkuphi queria cantar, mas não havia carne

nesse momento junto de sua filha na aldeia Cachoeira.
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16/09 morcego/xũnĩm canta do fim da manhã até a noite. Primeiro na casa dos cantos, 
em seguida no pátio em duplas de morcegos/xũnĩm xatit, acompanhadas ainda por 
lontras/xupapox e yãnĩka’ok

17/09 macaco/po’op canta muito discretamente na kuxex ao nascer do dia, entre 
aproximadamente 4h30min e 5h da manhã

17/09 macaco/po’op canta e recebe comida das mulheres no fim da manhã

17/09 macaco/po’op canta ainda um pouco no fim da tarde

17/09 linha de mandioca/koatkuphi chega à aldeia trazendo carne de uma vaca, oferecida 
por Ismail

19/09 linha de mandioca/koatkuphi canta de tarde na kuxex

20/09 gavião/mõgmõka canta de tarde na kuxex

20-21/09 yãmĩy canta a noite toda na kuxex

22/09 macaco/po’op canta um pouco e recebe comida no fim da manhã

22/09 reunião na kuxex com todos os meninos da aldeia de entre 5 e 10 anos (37 
crianças). Yãmĩy vem pingar caldo macerado de fumo nos olhos de cada um deles, 
operação dolorosa que se quer moralizadora – pretensa punição coletiva por uma 
série de bagunças – mas também iniciatória – propiciando a abertura da visão 
junto aos cantos. Ao fim dela, os meninos recebem uma pequena refeição

24/09 pequena festa a fins especificamente terapêuticos na casa de Vitorino, para curar 
seu bebê, enfermo

25/09 reforma da kuxex – renovação da parede de capim – durante toda a tarde. 
Morcegos/xũnĩm, cobertos de lama, atravessam a aldeia e pousam um instante 
na kuxex, antes de perseguirem e terrorizarem crianças que inutilizavam batatas 
doces numa roça vizinha

25/09 nova pequena festa na casa de Vitorino, para curar seu bebê, ainda enfermo

nos dias 27, 28, 29 e 30 de setembro, uma grande parte dos aldeães se deslocou 
a cidades vizinhas para tomar parte nas campanhas eleitorais de dois candidatos a 
prefeito concorrentes, mas simultaneamente apoiados pela comunidade. Durante 
o intervalo, a kuxex permaneceu aparentemente inativa

02/10 macaco/po’op realiza dois cantos e recebe comida das mulheres

 
atividades em torno da casa dos cantos em Vila Nova – janeiro de 2009

03/01 gavião/mõgmõka realiza à tarde uma sequência predeterminada de cantos dentro 
da kuxex, onde recebe uma pequena refeição

03/01 logo em seguida a gavião/mõgmõka, macaco/po’op canta um pouco e recebe 
comida das mulheres

04/01 gavião/mõgmõka realiza de manhã dentro da kuxex uma sequência ligeiramente 
menor que a do dia anterior
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04/01 logo em seguida a gavião/mõgmõka, macaco/po’op canta um pouco e recebe 
comida das mulheres

04-05/01 início da despedida de gavião/mõgmõka que sai ao pátio diante da casa dos cantos, 
acompanhado de pica-pau/mãmãm e de papa-mel/kupumõg, onde cantam do meio 
da tarde até o meio da madrugada (na verdade o fim da sessão foi adiantado para 
evitar uma tempestade iminente)

05/01 conclusão da despedida de gavião/mõgmõka. Saíram ao pátio, na seguinte 
ordem: girino/taktap tanã, picapauzinho-de-testa-pintada/mĩmtopa (lat. veniliornis 
maculifrons), tangarazinho/kemĩy (lat. llicura militaris), maria-viuvinha/pẽyup nãg 
(lat. colonia colonus), pẽypẽy nãg (não identificado), õn yõm (não identificado), 
sabiá-laranjeira/xaktãmãta (lat. turdus rufiventris), opilião/ãmõm, gavião/
mõgmõka, orelha grande/índio botocudo/ĩykox xeka e novamente gavião/mõgmõka

06/01 “aula” de yãmĩyxop com os adolescentes e jovens adultos fora da aldeia seguida 
de uma refeição (ideia inusitada de Guigui)

07/01 macaco/po’op canta um pouco no meio da manhã e recebe comida das mulheres

08/01 aproximadamente ao meio-dia, morcego/xũnĩm anuncia através de um canto de 
dentro da kuxex sua intenção de cantar a noite toda

08/01 logo em seguida a morcego/xũnĩm, papagaio/putuxop canta dentro da kuxex

08-09/01 morcego/xũnĩm, acompanhado de hemex e de imhup, cantam a noite toda

09/01 duplas de morcegos/xũnĩm xatit cantam e dançam à tarde recebendo comida das 
mulheres, uma por uma, diante de suas casas

12/01 uma dupla de morcegos/xũnĩm xatit faz um único percurso kuxex-casa doméstica-
kuxex, a pedido de uma “mãe” que não dispunha de nada três dias antes e que 
agora lhes dava uma melancia
papagaio/putuxop canta em seguida durante toda a tarde. Refeição oferecida 
pelos três agentes de saúde locais – Zé Menezes, Rosildo e Reginaldo

13/01 macaco/po’op canta um pouco de manhã e recebe comida das mulheres
em seguida, yãmĩy sai sozinho da kuxex soprando de forma intermitente um 
apito. Ele para diante de diversas casas domésticas, até encontrar aquela que era 
destinada a lhe fornecer uma grande garrafa de café

13/01 macaco/po’op retorna para cantar mais um pouco ainda durante a tarde

14/01 macaco/po’op canta um pouco de tarde e recebe comida das mulheres

14/01 linha de mandioca/koatkuphi chega à aldeia e realiza, dentro da kuxex, de noite 
até aproximadamente 23h, uma sequência de cantos ininterruptos. Sem refeição. 
Convidado por Doutor Silva

15/01 linha de mandioca/koatkuphi canta ao nascer do dia

15/01 morcego/xũnĩm canta dentro da kuxex entre aproximadamente 9h e 17h. Refeição 
oferecida por Dalvina
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15/01 vários corpo forte/ũyĩn ka’ok vêm em seguida ajudar a fortalecer e a fazer crescer 
as crianças mais jovens

16/01 linha de mandioca/koatkuphi canta ao nascer do dia durante aproximadamente 
uma hora e meia

17/01 macaco/po’op canta a tarde toda – entre aproximadamente 13h e 18h – 
terminando com uma grande refeição oferecida por Manoel Damázio

18/01 macaco/po’op canta um pouco de manhã e recebe comida das mulheres

18/01 linha de mandioca/koatkuphi acompanha em seguida um grupo de caçadores de 
capivara, retornando juntos e solenemente à aldeia: de longe koatkuphi se anuncia 
através de gritos esporádicos, as mulheres e as crianças vendo ali um sinal para 
permanecerem dentro das casas domésticas a fim de não o ver chegar e caminhar 
até a kuxex, com a carne

18-19/01 macaco/po’op dança brevemente com um grupo de moças no pátio, cantando em 
seguida a noite toda dentro da kuxex, em antifonia com as mulheres instaladas 
logo em frente, do outro lado da parede de capim. Ao fim dos cantos, po’op 
oferece carne crua às cantoras, contrapartida dos alimentos cotidianos que elas 
lhes dedicam

19/01 macaco/po’op canta um pouco no fim da manhã

20/01 linha de mandioca/koatkuphi, recebe e come à tarde dentro da kuxex o filhote de 
capivara caçado na véspera

20/01 macaco/po’op canta e recebe comida das mulheres

22/01 pequena festa a fins especificamente terapêuticos na casa de Toninho, em meu 
próprio benefício. Aldeães cantam para atirar os yãmĩy causadores da doença 
encaminhando-lhes à casa dos cantos e de lá a suas próprias moradas

23/01 macaco/po’op canta um pouco de manhã e recebe comida das mulheres

23/01 um par de yãmĩy sai da kuxex, um dos dois soprando de forma intermitente um 
apito. Param diante de diversas casas domésticas, até encontrarem aquela que era 
destinada a lhes fornecer dois pratos de comida
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23/01 logo em seguida, papagaio/putuxop, acompanhado de seu orelha grande/índio 
botocudo/ĩykox xeka canta dentro da kuxex. Ĩykox xeka, um inimigo incorporado, 
canta paralelamente a putuxop, mas com um timbre vocal defectivo, alturas 
desafinadas e ritmicamente descoordenado

25/01 desativação da kuxex (todo o capim da fachada tendo sido retirado), seguindo a 
morte de Antônio Jajá, além da filhinha de Tâmia e João Duro, na véspera

26/01 reativação da kuxex através de uma política deliberada de fim de luto e de 
realização de festas – incluindo a entrada da aldeia – para evitar que um estado 
de tristeza e monstros ĩymõxa se instalem
macaco/po’op canta um pouco e recebe comida das mulheres

28/01 macaco/po’op canta um pouco no fim da manhã e recebe comida das mulheres

28/01 macaco/po’op canta ainda no fim da tarde e recebe comida das mulheres

28/01 logo em seguida, linha de mandioca/koatkuphi canta um pouco, ao anoitecer. Uma 
cozinha masculina improvisada atrás da kuxex prepara-lhe uma refeição

29/01 linha de mandioca/koatkuphi canta ao amanhecer (entre 4h e 6h aproximadamente), 
na companhia de cantores locais particularmente pouco numerosos

29/01 macaco/po’op canta um pouco no fim da manhã

29/01 macaco/po’op canta no fim da tarde, sem receber comida e segundo uma dinâmica 
diferente da cotidiana, na qual cada canto é imediatamente retomado através 
de uma variação (por exemplo, num primeiro momento sem ritornello de cada 
sentença/verso, em seguida com ritornello, seguido ainda de uma versão composta 
apenas pelas partes fixas – introdução, interlúdio, coda – etc.)

30/01 macaco/po’op canta um pouco de manhã e recebe comida das mulheres

30/01 macaco/po’op canta um pouco no fim da tarde e recebe comida das mulheres

30/01 morcego/xũnĩm, tartaruga/kekmax e morcego mulher/xũnĩmhex cantam e dançam 
de noite no pátio, uma única série de cantos retratando vários habitantes dos rios 
e dos antepassados da região da cidade de Rubin, onde viviam os ascendentes de 
Bidé, de Água Boa

31/01 macaco/po’op canta um pouco à tarde e recebe comida das mulheres
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01/02 macaco/po’op canta um pouco no fim da manhã, recebe comida das mulheres e 
acompanha em seguida um grupo de caçadores de capivara
macaco/po’op em companhia dos caçadores locais retorna solenemente à aldeia, 
trazendo três filhotes de capivara: de longe po’op se anuncia através de gritos 
esporádicos, as mulheres e as crianças vendo ali um sinal para permanecerem 
dentro das casas domésticas a fim de não o ver chegar e caminhar até a kuxex, 
com a carne
enquanto canta, macaco/po’op distribui a carne de caça entre vários homens, 
dentro da kuxex

Vem-se acrescentar a essa efervescência inicial a possibilidade de super-
posição das presenças de diferentes yãmĩy. As proporções variáveis de cada 
evento operam contrapontos frequentes entre a estadia prolongada de um 
determinado yãmĩy, num primeiro plano, intervenções pontuais de macaco/
po’op, num segundo, intercaladas ainda de festas noturnas mais excepcionais, 
de um terceiro, quarto ou quinto personagem qualquer. Uma leitura breve 
do quadro acima sugere nitidamente esse tipo de polifonia virtual em larga 
escala.

As datas das festas yãmĩyxop se organizam assim de forma meio ocasio-
nal – segundo os meios de oferecer alimentos ou segundo as visitas espon-
tâneas dos próprios yãmĩy – e meio nostálgica – convidam-se os yãmĩy dos 
quais se sente mais saudade num dado momento. As visitas de kõmãyxop a 
Vila Nova entre 2008 e 2009 são significativas dessa dinâmica aberta, rele-
vando de uma frequência razoavelmente irregular. Em setembro de 2008 
pude ver pela primeira vez chegarem as kõmãyxop. A partir dessa oportuni-
dade e durante vários meses, pude trabalhar em colaboração com Toninho 
Maxakali numa transcrição das letras dos cantos e sua tradução portuguesa 
– processo responsável pelo material do qual nos serviremos mais adiante. 
Inúmeras outras pessoas acompanharam esse trabalho, dando ensejo, perto 
da sua conclusão já em abril de 2009, a um novo convite em direção das 
kõmãyxop. Tal festa desencadeou tamanha euforia que ela foi seguida de dois 
outros eventos conexos num curto período de tempo. O primeiro foi uma es-
pécie de treinamento musical e coreográfico, inventado e dirigido por Guigui 
na entrada da aldeia, onde cada um dos habitantes locais foi cantar, diante 
de um microfone, um mesmo e curto trecho do repertório, além de passarem 
por uma revisão do passo de dança kõmãyxop. Duas semanas depois, final-
mente, o casal Ismail e Janaína tomou a iniciativa da realização de uma nova 
festa kõmãyxop dentro dos moldes habituais.

Mesmo que a prática escape à percepção de um calendário preestabelecido e 
regular, e mesmo que diferentes interlocutores forneçam informações ligeiramente 
divergentes a esse respeito, o discurso individual faz por vezes referência a uma or-



103

dem mais ou menos ideal associada a determinados yãmĩyxop.
Tais esboços de calendários festivos se aplicariam sobretudo aos yãmĩy que 

se instalam na casa dos cantos durante períodos mais longos. Segundo Toninho 
Maxakali, “antigamente” linha de mandioca/koatkuphi tinha justamente um mo-
mento preciso do ano para pousar na aldeia, onde passava várias semanas, sem 
detalhar um período ou uma duração aproximados. Pequi Maxakali, por sua vez, 
apresentou-me uma sequência muito mais abundante. A temporada começaria jus-
tamente, segundo ele, com linha de mandioca/koatkuphi, seguido de gavião/mõg-
mõka, macaco/po’op, papagaio/putuxop, morcego/xũnĩm, planta/mĩxux, kõmãyxop 
e, por último, yãmĩy. Apesar de espontânea, tal exegese foi pronunciada sob um 
fundo de hesitação, a ordem de dois elementos tendo sido trocada ao longo da 
conversa, além da inclusão de morcego/xũnĩm, que não fazia parte da lista inicial. 
Levantando tal hesitação, não trato absolutamente de desqualificar o discurso de 
alguém que, ao contrário, era um dos homens mais assíduos na casa dos cantos de 
Vila Nova. Apontaria mais exatamente para um dinamismo do próprio discurso, 
aberto a aparentes contradições, internas tanto quanto entre fontes diferentes, como 
confirmaria a menção de um terceiro enunciador. Doutor Silva Maxakali, atestando 
a existência de uma ordenação prevista para os yãmĩy que se prolongam na casa dos 
cantos, apresentou-me uma lista começando por gavião/mõgmõka, seguido de linha 
de mandioca/koatkuphi, yãmĩy, yãmĩy mulher/yãmĩyhex e hemex, sucessão que coin-
cidia exatamente com o que estava sendo realizado na aldeia no momento da sua 
descrição, numa incontornável oscilação entre prescrição e descrição32.

É provável que uma parte de tais explicações façam eco a práticas passadas, 
elas também provavelmente heterogêneas de acordo com os diferentes grupos po-
pulacionais cujos fragmentos compõem hoje o que designamos por conveniência 
“uma etnia maxakali”. Independentemente de uma hipótese histórica, teríamos 
aqui um indício da interação ativa entre discurso e prática, linhas de força paralelas 
muito mais do que reproduções mútuas sob diferentes suportes33. O hiato entre as 
menções a um calendário yãmĩyxop fechado e uma prática aberta não é infelizmente 
jamais explicitado na literatura etnológica dedicada ao tema. Alguns autores se refe-
rem assim a “festas anuais” ou a um “calendário ritual” como planos ideais, mesmo 
que eles pareçam invariavelmente refletir estruturas pouco rigorosas, e que esses 
mesmos autores forneçam dados que corroboram à sua irregularidade.

“Alguns rituais são sazonais, e estão ligados à caça, à pesca e à agricultura. 
De acordo com H. Popovich (1976b: 25, 26), o calendário ritual tem seu início 

32. Como vemos no quadro anterior, linha de mandioca/koatkuphi, convidado pelo 
próprio Doutor Silva, chega à aldeia em 14 de janeiro de 2009 e parte em 17 feve-
reiro, sendo imediatamente seguido por yãmĩy, convidado por Zé Antoninho, sobri-
nho de Doutor Silva. Em 2 de março, yãmĩyhex vem-se juntar a yãmĩy. No dia 18, 
yãmĩyhex se junta novamente a yãmĩy, acompanhada ainda de hemex, imhup, cachoei-
ra/xamoka, lontra pequena/xupapox nãg e lontra preta/xupapox mũnĩy. Naturalmente, 
outros eventos se sobrepõem àqueles ligados a koatkuphi ou a yãmĩy.
33. Ao fim deste trabalho, retornaremos mais amiúde ao tema do dinamismo ou da 
subjetividade que parece atravessar os conteúdos mesmos do sistema yãmĩyxop.
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geralmente em setembro, quando mõgmõkaxop (grupo do gavião) é chamado para 
fazer com que o tempo permaneça seco, favorecendo as queimadas necessárias para 
o plantio das roças. Este grupo é enviado de volta ao hãmnõy [céu] geralmente em 
outubro, quando xunimxop (grupo do morcego), que 'gosta de chuva', é chamado 
para que o plantio possa ser feito. Cada ciclo ritual deve ser realizado numa determi-
nada época do ano. No entanto, alterações no calendário são comuns, pois um ciclo 
ritual pode ser interrompido caso haja alguém doente na aldeia” (Vieira 2006: 126).

Situados cronologicamente entre Popovich e Vieira, os seguintes escritos de 
Alvares fornecem uma formulação suplementar a partir do mesmo tema e de con-
teúdo consonante:

“O calendário maxakali é dado pelos ciclos de yãmiyxop. Estes, por sua vez, 
acomodam-se às conveniências de cada grupo em particular; isto é, aos seus interes-
ses de plantio e colheita, aos conflitos internos e externos, as doenças e a morte. (…) 
Cabe apenas ressaltar aqui que o ciclo anual maxakali começa em agosto/setembro 
com a chegada das almas dos mortos – a iniciação das crianças e dos jovens yãmiy – e 
encerra em julho/agosto com a partida dos inimigos, ou seja, o ciclo de kutkuhi”34 
(Alvares 1992: 29).

Uma segunda e última reticência em torno das breves citações repousaria so-
bre seu acento ligeiramente funcionalista. Os yãmĩy estão de fato sujeitos a implica-
ções de ordem eminentemente prática como a saúde ou a meteorologia, ainda que 
uma restrição a esses aspectos seja limitadora – a música como a mitologia seriam 
aqui tantas outras portas de entrada, igualmente não exclusivas. O recorte dos can-
tos de morcego/xũnĩm tal qual são apresentados em Tugny et al. (2009a), por exem-
plo, apresentam logo de início um trecho cujas letras se referem constantemente à 
água, o que seria congruente com um chamado das chuvas: “indo onde tem água / 
virando borboleta para voar” (pp. 50-51), “deixe aí [na água] deitada a folha ama-
rela” (pp. 52-53), “capivara me olha chamando o rio / capivara me olha chaman-
do enxurrada” (pp. 54-55). Mas mesmo guardando uma visada utilitarista, xũnĩm 
apresentaria igualmente outras facetas, alguns dos seus cantos podendo assim ser 
utilizados na assistência de partos com complicação35. A sugestão de uma utilidade 
unívoca seria fragilizada já desde a própria esfera funcionalista. O problema maior 

34. O que poderia convergir com a informação de Toninho Maxakali, segundo a 
qual koatkuphi tinha, antigamente, uma época específica para visitar a aldeia, sem 
que Alvares explicite no entanto uma distinção crítica entre práticas observadas e 
práticas descritas, contemporâneas ou passadas. Notemos por exemplo que linha de 
mandioca/koatkuphi (ou kutkuhi, grafia adotada por Alvares), dá início a uma estadia 
prolongada em Vila Nova num dia 14 de janeiro, partindo um mês depois, em 17 de 
fevereiro, de forma deslocada a sua proposição.
35. As letras de dois cantos diriam: “yãmĩy já vem / então venha / yãmĩy venha venha 
e pare com os braços para cima / eu vou ficar junto de pé / com os braços para cima”; 

“yãmĩy descendo aqui, quase, quase caindo / vamos juntos dando passos inquietos 
sem sair do lugar / yãmĩy já vem / venha, venha e pare com os braços para cima” 
(Toninho Maxakali, comunicação pessoal 2009).
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estaria no entanto muito além do reconhecimento de diferentes aspectos pragmáti-
cos de uma festa ou de um ciclo festivo, por mais reais que eles sejam. O prazer dos 
encontros narrados e observados cotidianamente entre humanos ordinários e yãmĩy 
faz prova de uma afetividade ou de uma construção cosmológica que ultrapassam a 
procura de benefícios imediatos através da relação.

APRESENTAÇÃO VISUAL, AQUI E LÁ

A casa dos cantos/kuxex se caracteriza materialmente por uma constru-
ção despojada, equivalente às casas mais simples da aldeia. Pilares de madeira 
plantados no chão formam o esqueleto sobre o qual, com ajuda de ripas ou 
de arame farpado, é instalado um telhado, de lona plástica e ou capim. O 
lado em direção ao pátio e à aldeia é coberto por uma parede de capim, opaco 
visualmente mas permeável ao som. Essa parede pode ainda ser estendida às 
duas laterais adjacentes, desaparecendo invariavelmente entretanto no caso 
dos fundos do cômodo, que permanece em todos os casos nu, aberto ao fluxo 
dos visitantes provenientes precisamente de um espaço desabitado exterior à 
aldeia.

Os yãmĩy vindos de longe, de instâncias situadas para além deste mun-
do, têm na kuxex o ponto de referência meio a seus anfitriões, as interações 
coletivas entre aldeães e yãmĩy se circunscrevendo quase exclusivamente ao 
círculo formado por ela e o pátio adjacente/hãm xep.

Além da permeabilidade acústica, a fatura em palha facilita trocas ma-
teriais entre os dois lados da fachada da kuxex, guardando sempre uma mes-
ma discrição visual: uma pequena janela é aberta para a passagem de dons 
alimentares das mulheres durante as intervenções diárias de macaco/po'op, 
uma estreita mas comprida abertura horizontal é igualmente realizada no alto 
da parede para possibilitar o bombardeamento de poeira de yãmĩy mulher/
yãmĩyhex sobre as mulheres diante da kuxex. 

Essas razões práticas não explicariam absolutamente a falta de impor-
tância dada ao estado de apresentação da casa dos cantos. Seu grande valor 
simbólico e prático parece mesmo, por vezes, inversamente proporcional aos 
esforços dedicados à sua manutenção física, contraste tanto mais saliente 
quando voltamos a adotar a perspectiva comparativa com a entrada da al-
deia. A casa do chefe, na entrada da aldeia, é sólida, pintada, bem equipada. 
O piso do salão de reuniões e de forró é cotidianamente varrido e lavado ou 
esfregado com pano de chão. Todo o contrário da casa dos cantos que, por 
mais que ela seja utilizada tão intensamente quanto a primeira, é alvo de pou-
cos cuidados. Na maior parte do tempo, seu teto e suas paredes se apresentam 
em estados lamentáveis – não uniformes, com goteiras ou pouco densos, a 
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palha seca se desfazendo e se espalhando pelo chão. Às vezes um voluntário 
toma a iniciativa de varrer minimamente o chão. Mais raramente, e sobretu-
do quando o estado é realmente calamitoso, opera-se a uma reforma coletiva 
da cobertura vegetal. Mesmo nesses casos, sua imagem não se compara à boa 
apresentação da casa principal de Guigui ou do salão de festas e reuniões.

Nos fundos da aldeia, o acento visual não repousa na arquitetura. Aliás, 
como já havia sido proposto num trabalho anterior em relação aos momen-
tos diurnos em presença do morcego/xũnĩm (Rosse 2007), o acento visual 
não é tampouco voltado para os homens. Se para participar de um baile de 
forró ou ir à escola o público local é invariavelmente bem vestido, calçado, 
penteado, eventualmente pintado ou perfumado, nas festas de yãmĩyxop, ao 
contrário, se presta muito menos atenção a sua apresentação pessoal (com 
exceção do momento de despedida de linha de mandioca/koatkuphi, com 
o qual os homens se aprontam na casa dos cantos, e de kõmãyxop à noite, 
durante o qual homens e mulheres da aldeia identificando-se eles mesmos 
a kõmãy comparecem muito bem vestidos). Há de fato indivíduos que se 
embelezam mais do que de costume, sobretudo, diria, entre os jovens. Mas 
há igualmente uma quantidade de aldeães vestidos com as mesmas roupas de 
antes da festa, alguns deles descalços, com camisetas velhas, cabelos atrapa-
lhados, etc.36

Uma atenção visual importante, e mesmo muito importante, envolve 
por outro lado os próprios yãmĩy. Trata-se de seres extraordinários que, na 
maioria das vezes, se materializam simplesmente pelos cantos. Nesse caso, 
ainda que os conteúdos verbais pronunciados façam frequentemente ape-
lo a um plano imagético, os yãmĩy permanecem materialmente invisíveis. 
Existem inúmeros outros yãmĩy que, ao contrário, se prestam igualmente 
à visão, se inscrevendo numa mesma dimensão física ou tangível que a dos 
aldeães. São corpos antropomorfos, que atestam de um estatuto humano. 
Seus aspectos físicos são objeto de um investimento importante: belos, cui-
dados, marcados de traços indicando a natureza de cada indivíduo. Mesmo 
que dois yãmĩy não sejam jamais idênticos, suas atribuições físicas remetem 
diretamente a sua classe de pertencimento. Em outros termos, cada yãmĩy 
é um sujeito particular e a identidade de uma categoria passa menos pela 
cópia de um modelo que pela realização singular a partir de um número de 
características subjacentes. Esses yãmĩy que se apresentam em carne e osso 

36. Alvares (2004: 71) testemunha do contrário no caso das crianças que, segundo 
sua observação, vão aos yãmĩyxop tão bem vestidas quanto à escola. No caso de Vila 
Nova dos anos 2008-2009 as crianças compareciam efetivamente bem vestidas à sala 
de aula mas, sobretudo no caso dos meninos, participavam das festas yãmĩyxop com 
roupas básicas, com as quais se sentavam no chão ou se empoeiravam em brincadeiras.
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nas aldeias são invariavelmente jovens, crianças e adolescentes, numa faixa 
etária aproximada de entre dez e vinte anos, ou ainda, mais raramente, jovens 
adultos com pouco mais de vinte anos. Eles são bonitos de se ver – lontras/
xupapox inteiramente cobertas de uma camada homogênea de lama que se 
amplifica sobre o rosto, com a ajuda de uma máscara de pano; morcegos/
xũnĩm de pele preta carvão, um quadrado vermelho sobre o tórax, pintado 
de urucum ou de tinta concentrada tipo Xadrez, com máscaras de folhas de 
bananeira ou de pano e o olhar sempre dirigido para baixo; outros morce-
gos/xũnĩm vestidos como fazendeiros brasileiros, calças, camisa xadrez, botas, 
mas usando máscaras de pano, superpostas às vezes por um chapéu ou um 
boné, e o olhar para o chão; gaviões/mõgmõka com máscaras de pano sobre 
as quais se acrescentam coroas de longas folhas de palmeira, como cabeleiras 
escondendo-lhes o rosto37; pica-paus/mãnmãn tais quais gaviões/mõgmõka 
sobre os quais, por sua vez, vem-se juntar uma terceira camada sobre a cabe-
ça, uma espécie de peneira de pesca ou de grande bolsa dessas que as mulhe-
res tikmũ'ũn não cessam de tecer, em guisa de suplemento à coroa de folhas 
pendentes de palmeira38; yãmĩy mulheres/yãmĩyhex tais quais mulheres da 
aldeia, com vestidos longos de cores vivas, mas que trazem porém máscaras 
de pano sobre o rosto; linhas de mandioca/koatkuphi com a pele vermelha e 
círculos pretos com diâmetro de um punho fechado, contornados por uma 
linha branca e espalhados pelas costas, peito e barriga, lagartas/tatakox com 
os corpos cobertos de linhas horizontais paralelas brancas e pretas alternadas, 
as pretas podendo ainda ser delineadas de vermelho, os papagaios/putuxop 
cuja pele vermelha é coberta de mechas brancas de algodão coladas aqui e 
ali sobre o corpo e desenhando um grande X sobre a frente do tronco, todos 
esses yãmĩy cobertos de panos amarrados na altura do sexo e da cabeça, aos 
quais se somam também retalhos de sacolas plásticas, papel ou folhas verdes.

37. Para excelentes imagens de gavião/mõgmõka, mas também de aranhas/ãnmõm, pi-
ca-pau/mãnmãn, yãmĩy, yãmĩy mulher/yãmĩyhex, do passarinho ĩymãgnãg, de morce-
gos/xũnĩm, de passarinhos alma-de-gato/xĩgnãy e de picapauzinhos-de-testa-pintada/
mĩm topa, ver Alvarenga (org.) e fotógrafas da Aldeia Verde 2009.
38. Para a sobreposição de peles do pica-pau/mãnmãn bem como para uma descrição 
mais geral desse yãmĩy que lembra e acompanha o gavião/mõgmõka, ver Campelo 
2008.
 Goulard, num artigo sobre as máscaras tikuna, levanta a partir de dois mitos etio-
lógicos que “a máscara se superpõe a um corpo-portador [corps-porteur] que é ele 
mesmo recoberto de motivos pintados de genipapo. (…) Teria assim ocorrido a su-
perposição de um corpo pintado (…) e de uma máscara coberta de pinturas policro-
mas, superposição necessária à conclusão do processo metamórfico, que seria tan-
tas “camadas de identidade”, “porosas” entre elas (de forma idêntica à Sibéria (...))” 
(2011: 132-133).
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Diferentemente da postura aqui adotada – onde os aldeães se colocam ao lado 
ou em frente aos yãmĩy, mas não se confundem com eles – Vieira fala de “homens 
transformados em yãmiy através da pintura corporal e de ornamentos” (sd: 7), ou 
ainda que “os homens transformam-se em yãmiy. São eles que usam as roupas e 
adereços cerimoniais” (2006: 128). Alvares formula o tema dentro de uma mesma 
perspectiva, detalhando a idade dos atores envolvidos: “São apenas as crianças e os 
jovens o suporte para a manifestação dos espíritos. Com seus corpos transformados 
em yãmiy através das máscaras cerimoniais e as pinturas corporais específicas, se 
transformam nos próprios espíritos presentes na terra” (2004: 60-61).

As autoras dão assim um passo importante em relação a abordagens como a 
de F. Popovich, para a qual a materialização dos yãmĩy seria uma questão de mera 
ficção. Nas palavras de Vieira: “Para F. Popovich (1988: 140), os homens usam as 
roupas, adereços e instrumentos rituais para fazerem com que as mulheres e meni-
nos não iniciados acreditem na presença dos espíritos. Com isso, estariam valori-
zando os papéis rituais masculinos e garantindo maior “poder social”. No entanto, 
a autora afirma como paradoxal o fato de que, mesmo produzindo os meios para 
enganar as mulheres, os homens parecem “acreditar sinceramente” em seus rituais. 
Ao contrário de F. Popovich, penso que o uso dos objetos rituais pode realmente 
operar uma transformação nos homens maxakali. A busca por boas relações com os 
yãmiy, evitando doenças para os homens e suas famílias não pode ser considerada 
falsa” (2006: 87-88, itálicos meus).

Longe de se restringir à temática yãmĩy ou maxakali, ideias como a de “ficção” 
ou de “representação” subjacentes à discussão mostram junto aos povos ameríndios 
das terras baixas uma série de especificidades que tornam problemática sua utiliza-
ção em termos habituais. Não seria o caso de nos estendermos numa revisão de tal 
problemática entretanto importante, levantada de forma fragmentária por inúmeros 
autores e etnografias (Beaudet 2010: 18 et seq., 156; Piedade 2004: 52; ou Tug-
ny 2011b: 88, para permanecermos entre autores sensíveis a linguagens sonoras). 
Na verdade, a afirmação de uma “transformação de homens em yãmĩy” parece, em 
nosso caso específico, problemática. O discurso local é taxativo sobre o fato dos 
yãmĩy não serem homens – nem mascarados, nem pintados, nem transformados. O 
respeito de tais indicações seria não só uma questão ética mas em parte ainda de pre-
cisão descritiva. Longe de representar um obstáculo à objetividade de uma pretensa 
“explicação” ou “interpretação”, ele acenaria para uma tentativa de “multiplicar ou 
experimentar mundos possíveis” (Viveiros de Castro 2002b).

ANONÍMIA

Cada canto/yãmĩy é único, nunca ou praticamente nunca sendo repeti-
do numa mesma ocasião. Como para os yãmĩy presentes na aldeia de forma 
tangível, cada canto apresenta características que o identificam a um grupo 
particular mais abrangente. Assistimos assim a repertórios vastos, compostos 
por peças únicas mas organizadas em grupos através da permanência de de-
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terminados materiais compartilhados. A introdução e a conclusão de cada 
canto representam seguramente os traços mais salientes dentro dessa catego-
rização dos cantos, operando como assinaturas que servem de referência na 
identificação de um dado yãmĩy. Um enunciado articulado sobre as palavras 
“xonop xop! aeeeeeh!” serviria por exemplo de marca final a uma grande parte 
dos cantos de papagaio/putuxop, “ya’ak miax ho!” e variações em torno desta 
matriz seriam fórmulas caras a kõmãyxop, a mesmo título de “hox hax moh” 
no caso de gavião/mõgmõka.

Cada yãmĩy é individual e essa singularização generalizada se encontra 
no centro da multiplicidade de um panteão que se contabilizaria em várias 
centenas. Mas a individualização yãmĩy é de natureza sensivelmente distinta 
daquela observada na entrada da aldeia, onde cada um fala individualmente 
(solo) e em seu próprio nome durante as reuniões, onde o chefe singular re-
presenta um nó através do qual passam os fios de um tecido político comuni-
tário imediato, onde um grupo de dançarinas pode centralizar uma cena ex-
clusiva, etc. As palavras dos yãmĩy, ao contrário, são na maior parte das vezes 
articuladas por um conjunto de vozes homofônicas (sobretudo as dos yãmĩy 
e dos homens da aldeia, mas também as das mulheres). Na casa dos cantos e 
no pátio adjacente não há preeminência de um líder, vários “pais” e “mães” de 
yãmĩy sendo necessários a um evento bem-sucedido. As cenas coreográficas, 
quando existem, são abertas à participação feminina generalizada.

O hiato repousa sobre o anonimato dos yãmĩy. Além de falta de nomes 
exatamente próprios, eles tampouco possuem rostos próprios. Por mais que 
apresentem diferenças visuais entre si, trata-se de sujeitos invariavelmente 
velados. Além disso, os olhares comuns não devem-se concentrar nos rostos 
dos yãmĩy, regra de base subentendida por todos.

Paralelamente ao caráter anônimo, a presença ideal de cada um desses 
seres extraordinários é coletiva. O destino post-mortem por excelência de um 
indivíduo tikmũ’ũn é de se juntar a um grupo yãmĩy, vivendo em aldeias 
cujas distâncias são projetadas a uma outra dimensão: longe, bem longe no 
céu, na floresta, sob as águas, etc. Tal integração é porém estabelecida si-
multaneamente a um apagamento da identidade do morto, que não será 
absolutamente identificado individualmente após ter deixado este mundo. 
Nos casos em que um yãmĩy aparece individualmente a uma pessoa da aldeia 
(o que acontece mais frequentemente através dos sonhos), a simples apari-
ção é já um sinal patológico. Trata-se muitas vezes de um morto recente ou 
parente próximo que, saudoso, vem visitar o doente, atraindo-o assim para 
um mundo que não é o seu. Esse fantasma deve ser rapidamente dirigido de 
volta a sua classe coletiva de yãmĩy e ao anonimato. Para isso, o doente oferece 
alimentos para a realização de uma singela festa em sua própria casa, da qual 
toma parte um grupo de voluntários da aldeia. Esse grupo cantor vai escolher 
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excertos do repertório em função do ou dos yãmĩy que se quer por sua vez 
atrair. Em meio a cantos, risos e comidas, alguns homens vão fumar, aplican-
do doses de fumaça sobre o efermo. O evento breve se encerra precisamente 
por um percurso do grupo cantor da casa do doente até o pátio nos fundos 
da aldeia e a casa dos cantos, de onde o ou os yãmĩy solitários devem partir, 
reestabelecendo um circuito normal no fluxo de trocas entre as duas esferas39.

Fora esse caso preciso, o contingente mínimo de yãmĩy seria um par 
– yãmĩy xatit40. Morcego/xũnĩm, quando vem dançar no pátio/hãm xep, é 
um par de morcegos, senão dois ou três pares41. Um fenômeno recorrente, 
mesmo se menos sistemático, se apresenta meio aos cantos. Grande parte do 
material composicional é ali apresentada em forma de pares (e não tanto de 
singularidades): pares de versos, pares de estrofes, pares de versões (versão 
curta e versão prolongada) de um mesmo canto, tudo isso de forma homo-
gênea através dos repertórios que, por outro lado, são diversificados. Não 
me atardarei aqui com exemplos de tais estruturas, que veremos em detalhe 
ulteriormente.

A anonímia ou o dividualismo dos yãmĩy afeta também, a sua maneira, 
os moradores permanentes da aldeia, o que se torna claro nos momentos de 
festa yãmĩyxop. A singularidade dos anfitriões dos yãmĩy é em grande parte 
apagada. Os alimentos de determinados yãmĩyxop (principalmente os notur-
nos) e em particular a carne são, normalmente, oferecidos por um indivíduo 

39. Para descrições de sessões terapêuticas do gênero, ver Alvares 1992: 82-87 e Rosse 
2007: 14-16. Outras discussões em torno do tema são encontradas em Popovich 
1980: 17 e Vieira 2006: 140-153. Na maior parte desses textos, o objeto apresentado 
aqui como “pequena festa”, é formulado através da expressão “ritual de cura”. Para 
uma orientação da prática de festas como modalidade terapêutica, no caso wauja, ver 
Barcelos Neto 2008.
40. Exceção feita a yãmĩy (da categoria específica “yãmĩy”) com apito, saindo da kuxex 
e passando de casa em casa até encontrar aquela que era destinada a lhe dar alimentos. 
Ainda que seu trajeto possa ser realizado por um pequeno grupo de yãmĩy, vimos 
no dia 13 de janeiro de 2009, mencionado num dos quadros anteriores, um sujeito 
solitário ocupar esse papel.
 Barcelos Neto apresenta uma dinâmica vizinha diante dos seres extraordinários 
apapaatai wauja: “(…) os apapaatai agem, em sua maioria, em dupla. Cada um deles 
age como casal (macho e fêmea) ou como família (pai, mãe e filhos)” (2008: 190).
41. Ainda que não se trate de uma regra objetiva, não me lembro de ter visto mu-
lheres, moças ou meninas da aldeia, no momento de integrarem uma dança qual-
quer junto aos yãmĩy, fazê-lo sozinhas. Tais danças são invariavelmente coletivas e 
dialógicas entre yãmĩy e um bloco feminino local, que deve contar no mínimo duas 
dançarinas. As componentes desse bloco são livres de seguirem ou abandonarem um 
movimento de dança segundo sua vontade. No entanto, cada vez que ele se amplifica, 
são no mínimo duas novas integrantes a chegarem juntas.
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em particular, financiador da festa em questão. Durante a própria festa, no 
entanto, esse patrocinador integra as atividades como qualquer outro parti-
cipante. À exceção talvez única de kõmãyxop, os repertórios de cada yãmĩyxop 
são repartidos em fatias pertencentes a diferentes ramificações familiais. A 
realização de cada fatia depende da presença de representantes da família que 
detém a propriedade intelectual dos cantos envolvidos. Apesar dessas assi-
naturas implícitas de cada trecho do repertório, uma festa ideal é aquela em 
que se sucedem de forma homogênea uma quantidade importante de trechos 
diferentes, num espaço aberto e descentralizado ou multicentralizado42.

COMER JUNTOS, AQUI E LÁ

Um último traço do quadro que vimos acompanhando corresponderia 
ao contraste comportamental diante da comida ou da partilha da comida, 
seguindo mais uma vez a divisão espacial entre entrada da aldeia e casa dos 
cantos.

Num plano econômico mais geral, as acumulações materiais individuais 
são, entre os grupos de língua maxakali, razoavelmente moderadas e pon-
tuadas de partilhas coletivas, o caso do chefe ou do vereador “de” Vila Nova 
sendo paradigmáticos de um sistema onde a centralização de riquezas deve 
ser seguida de uma distribuição, a promoção de refeições ou distribuições 
alimentares coletivas correspondendo a um meio privilegiado de ação: as reu-
niões comunitárias eram por vezes acompanhadas de uma pequena distribui-
ção de biscoitos e bebidas; refeições públicas festivas podiam ser organizadas 
esporadicamente na entrada da aldeia sob a iniciativa do chefe; membros 
quaisquer da aldeia podiam igualmente decidir oferecer um boi à coletivi-
dade, sem maiores pretextos, a carne sendo repartida entre cada uma das 
famílias locais. O tratamento xamânico de um doente exige invariavelmente 
que ele forneça uma refeição aos cantores presentes. As visitas cotidianas de 
macaco/po'op agem como eixo central de um circuito dinâmico de distribui-
ção de pequenas dádivas alimentares, cujos remetentes e destinatários finais 
se abrem em dois fachos de ramificações. Os yãmĩyxop noturnos contam nor-
malmente com um banquete oferecido por um “pai” ou “mãe” de yãmĩy.

42. Para uma noção concreta dessa implicação, ver os repertórios transcritos em Tug-
ny et al. 2009a e 2009b, onde os donos de cada canto/yãmiy são cuidadosamente 
indicados. H. Popovich (1976: 22-23) fornece um retrato interessante através da des-
crição dos fluxos de herança de cantos em torno de um homem adulto – Capa-Onça. 
O autor identifica assim de quem Capa-Onça teria recebido cada canto em sua pos-
sessão, e ainda a quem e sob qual circunstância ele teria já legado um de seus yãmĩy.
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Exemplos desse tipo poderiam ser multiplicados praticamente ao infi-
nito. Ainda que eles exibam uma fixação homogênea em relação à troca e ao 
consumo alimentares, um olhar mais detalhado distingue entre eles aspectos 
sensivelmente divergentes.

Durante as refeições públicas ligadas às festividades da entrada da aldeia, 
a distribuição alimentar se dava numa atmosfera desconcertante, a euforia 
externalizada sendo ali proporcional ao caos da situação. O esboço inicial 
de uma fila ordenando o serviço diante da cozinha cedia rapidamente a uma 
massa de famintos em disputa da prioridade, numa batalha amorfa por um 
prato de comida. A despeito do caráter parcialmente conflitual, tratava-se 
evidentemente de momentos controlados e alegres, onde reinava sob a capa 
de desordem uma distância patente em relação ao papel cômico adotado por 
todos. Como se as boas maneiras tivessem sido temporariamente suspensas, 
crianças e adultos se esforçavam para passar na frente uns dos outros, para 
conseguir um – talvez mesmo dois – copos de refrigerante, ou ainda para 
empurrar os vizinhos e pular rapidamente no chão, recuperando um máximo 
de balas e pirulitos lançados ao léu.

A paisagem mudava radicalmente durante as refeições públicas das fes-
tas yãmĩyxop, as distribuições femininas de alimento aos yãmĩy ou sua redis-
tribuição dentro da casa dos cantos. A etiqueta adotada nos fundos da aldeia 
subentende uma discrição que surpreende o observador dos momentos fes-
tivos ligados ao salão de reuniões e à casa principal do chefe: dentro e em 
torno da kuxex, cada um espera pacientemente e em seu lugar o momento 
de ser servido.

Além disso, de um ponto de vista lógico, os aldeães ocupam nesse se-
gundo espaço o lugar dos provedores de alimentos, sobretudo através da ação 
ostensiva feminina. Se a atitude própria à entrada da aldeia era a de reivin-
dicar – diante da Funai, da Funasa, dos candidatos a prefeito, dos próprios 
moradores locais por meio do discurso moralizador do chefe, por meio de 
multas e de chamadas à contribuição financeira para a realização de uma festa 
qualquer – a casa dos cantos e o pátio adjacente mostram moradores locais 
que, ao contrário, proveem espontaneamente os yãmĩy em alimentos, mesmo 
se uma parte dessa comida é em seguida redividida entre os aldeães. Ainda 
que determinados yãmĩy, como macaco/po'op, possam oferecer, por sua vez, 
carne de caça às mulheres que os alimentam cotidianamente, a troca primor-
dial permanece a de cantos yãmĩy por alimentos locais.

A carne ocupa evidentemente um estatuto particular em contextos econômi-
cos e sócio-cosmológicos ameríndios, onde guerra, caça ou predação correspondem 
a linguagens importantes, sob aspectos tanto práticos quanto simbólicos.

A mitologia ou a dramaturgia ligada aos yãmĩy reserva no entanto lugares não 
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somente importantes como enigmáticos a imagens de alimentos de origem vegetal, 
como a mandioca. Um dos yãmĩy caracterizados por seu grande potencial agressivo 
seria justamente koatkuphi, “traduzido algumas vezes como o “espírito mandioca”. 
Koat = kohot = mandioca, kup = tronco, haste, e hi = a fibra não comestível que se 
encontra no interior da mandioca. O Koatkuphi é um povo-espírito sem correspon-
dente animal. Assim que fizeram seus primeiros contatos com os Tikmũ’ũn eram 
extremamente valentes, tendo matado muitos de seus ancestrais que, por descuido, 
esquecimento, infligiram a proibição de olhar. As mulheres são severamente proi-
bidas de vê-los. Quando ouvem seus gritos correm para suas casas, muitas vezes 
usando cobertores para vedar as frestas que lhes dariam a possibilidade de vê-los e 
serem vistas por eles” (Tugny 2011b: 240, nota 130). No mesmo sentido, durante a 
despedida de cachoeira/xamoka de uma aldeia (onde ele acompanha yãmĩy mulher/
yãmĩyhex), uma cena tensa e silenciosa é construída no pátio/hãm xep em torno de 
dois yãmĩy que, muito lentamente, cercam com apreensão e cuidado, armados de 
bordunas, o símbolo de uma onça imóvel deitada no chão. Ao fim de alguns ins-
tantes, o par de yãmĩy atacam-na com golpes enérgicos que contrastam com o ritmo 
geral lento. O detalhe que nos interessaria dentro dessa cena é que a onça retalhada 
por yãmĩy é encarnada, na prática, por dois beijus de polvilho de mandioca. São 
esses beijus que serão quebrados por pauladas, e cujos cacos serão distribuídos e 
comidos pelos homens e rapazes presentes.

A importância simbólica dos alimentos não diretamente associados à caça não 
se limita ainda à transfiguração de personagens predadores. Mesmo que discreta, 
sua presença ocupa um lugar conceitual (e evidentemente nutritivo) tão impor-
tante quanto o da carne. Os mitos inaugurais de morcego/xũnĩm ou de kõmãyxop 
(ver capítulos “kõmãyxop” e “pequenos intervalos”, respectivamente), por exemplo, 
evidenciam uma troca de cantos por produtos cultivados por um antepassado e 
percebidos como selvagens pelos yãmĩy que se alimentam deles.

Se proponho mais um desvio da linha narrativa, é que a literatura especiali-
zada parece muitas vezes ofuscar a importância dos alimentos vegetais em terreno 
maxakali. Alvares, nesse sentido, sugere que “toda a vida cerimonial dos Yãmiyxop 
está centrada na obtenção, distribuição e consumo da carne, assim como sua cos-
mologia está marcada pelo discurso das relações entre caça e predador” (1992: 27). 
A autora acentua assim o papel ocupado pela carne que, por real que ele seja, é 
entretanto parcial. Ele se delineia precisamente lado a lado a uma segunda cate-
goria produtiva e culinária mais diretamente tributária do trabalho feminino, tão 
omnipresente e importante quanto as atividades ligadas à caça, à predação e à mas-
culinidade. Trata-se de uma complementaridade praticamente explícita, da qual 
macaco/po'op nos serviria de exemplo: os alimentos oferecidos cotidianamente pelas 
mulheres, em sua maioria de origem vegetal, cozidos ou crus mas prontos para o 
consumo – a mandioca, o arroz, a banana verde assada na brasa, o café, as frutas, 
refrigerantes, sucos – são centrais dentro das dinâmicas estabelecidas de par com os 
yãmĩy43. O problema de fundo está longe de ser específico a Alvares. Poderíamos ra-

43. Uma limitação semelhante é produzida quando se diz que “nessa cultura 
[maxakali], a religião [é] do papel masculino e, portanto, separa os homens das mu-



114

pidamente estabelecer um paralelo, por exemplo, com a formulação de MacCallum 
em relação aos Huni Kwin/Kaxinawa, segundo a qual “(...) poucos autores subli-
nharam a importância de alimentos saudáveis como a caissuma [cerveja de milho], 
preferindo-se concentrar de forma limitada nos riscos da carne de caça e do peixe. 
Em consequência, o valor das raízes, grãos e castanhas, frequentemente considerados 
como 'sem prestígio' ou 'simples alimentos de base' tem sido subestimado. Todo regime 
alimentar empreendido pelos Kaxinawa, seja para caçar, para a primeira menstrua-
ção, doenças ou resguardo, é baseado nos mesmos ingredientes: mandioca doce co-
zida, banana, milho e amendoim, todos alimentos associados ao gênero feminino” 
(2001:19, itálicos meus)44.

A comida servida nos fundos da aldeia é, do ponto de vista material 
– os alimentos e as maneiras de prepará-los – absolutamente idêntica à da 
entrada: mandioca, arroz, mais raramente mas muito apreciados beijus de 
mandioca e bananas verdes assadas na brasa, carne de porco doméstico, boi, 
frango e, em menor quantidade mas igualmente muito apreciados, peixe e 
carne de capivara, café, refrigerante, suco de banana, suco do coquinho jeri-
vá, suco de batata doce (fresco ou ligeiramente fermentado) ou ainda refresco 
à base de pó do tipo Ki-suco (a água pura não sendo nunca servida coleti-
vamente durante as ocasiões festivas onde, para bebê-la, cada um vai agir 
individualmente), etc., etc.

Não se trata portanto de uma mesa nem mais nem menos “tradicional”, 
constatação extensível a uma grande parte do universo material adjacente. 
De fato, as construções em alvenaria ou o recurso à eletricidade ocupam 
um lugar importante dentro das dinâmicas caras à entrada da aldeia. Mas 
um número importante de matérias-primas industriais como tecidos, telas 

lheres” (Popovich 1980: 47), ou ainda que “este ritual [lagarta/tatakox] marca sim-
bolicamente a separação da sociedade maxakali entre a dimensão ritual masculina e a 
dimensão doméstica feminina” (Alvares 2004: 57). A “religião” ou o “ritual” seriam 
assim vistos como negócio prioritariamente masculino, afirmação que teria no má-
ximo um valor relativo. De fato existe ali como diante de outras estruturas maxakali 
uma separação de papéis exercidos pelos gêneros masculino e feminino, estratificação 
social fundamental. O problema se coloca quanto à formulação dessa diferença no 
contexto yãmĩyxop. A opção das autoras citadas tende a eclipsar o lugar central ocupa-
do pelas mulheres, cuja presença e ação são imprescindíveis à realização de qualquer 
evento yãmĩyxop. A julgar pela posição cênica secundária dos aldeães homens ao lado 
dos yãmĩy durante as cerimônias de uma forma geral, seria tentado a dizer que a 
comunicação mais importante se dá ali justamente entre esses últimos e as mulheres, 
a quem os cantos são idealmente destinados. (Para a análise de um movimento de 
dança dos pares de morcego/xũnĩm xatit a partir da qual se evidencia a centralidade 
do lugar ocupado pelas mulheres, ver Rosse 2007: 85-107 e 119-120.)
44. Como já indicado anteriormente, para o resguardo tikmũ'ũn, ver Rafael Maxakali 
et al. 2008: 57 et seq.
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plásticas, jornais, tintas, etc., são indistintamente apropriados pelos yãmĩy, 
que mostram assim uma aparente ausência de preocupação quanto à origem 
dos materiais utilizados, em detrimento de sua eficácia, beleza ou, no caso 
gastronômico, de seu gosto, valor nutritivo.

Aqui e lá, trata-se de formas de diplomacia, política, festa e relações com 
os mundos estrangeiros à aldeia e à condição tikmũ'ũn. Tais semelhanças 
remetem a um ponto comum não trivial, que nos serviu à sua maneira desde 
o início do contraponto entre duas esferas espaciais de uma aldeia. Cada 
uma delas cultiva um tipo de experiência temporal particular. Mesmo não se 
tratando exatamente de uma progressão ou acumulação históricas, a entrada 
da aldeia é caracterizada por uma busca constante de novidades e de solu-
ções imediatas diante de problemas específicos e sempre renovados. Todo o 
contrário da casa dos cantos e do espaço circunvizinho onde se observa uma 
modalidade temporal onde os eventos se repetem de forma estável e pereni-
zam relações que datam de um passado/plano virtual distante.

Os momentos festivos caros ao segundo espaço são preparados e vividos 
com uma frequência, um dispêndio de energia e uma euforia equivalente, 
se não maior, àquela reservada aos eventos ligados à entrada da aldeia. Tudo 
acontece como se a relação com os yãmĩy fosse tão nova quanto uma festa 
inédita, tendo por tema, repertório musical e ou coreográfico mais uma des-
sas novidades excêntricas e inusitadas que se gosta de encenar na entrada da 
aldeia.45

45.  Em junho de 2011, diante de determinados desacordos com a política desenvol-
vida por Guigui, uma população equivalente a cinquenta e cinco casas (de um total 
de setenta), deixou pacificamente Vila Nova para fundar uma nova aldeia. O grupo 
exilado representava mais da metade do efetivo da comunidade logo antes da cisão. 
Uma grande parte dessas pessoas abandonou assim suas casas de tijolo e cimento, 
mais ou menos bem acabadas e equipadas, além da comodidade de uma assistência 
médica in loco por um novo espaço e casas de capim, ainda sem roças, que eles cha-
mariam “Maravilha”.
 Já em 2012, depois de um breve retorno a Vila Nova, um subgrupo liderado por 
um irmão de Guigui e que havia primeiramente partido fundar Maravilha se des-
membra novamente, criando dessa vez a aldeia “Novila”, neologismo construído em 
referência direta à aldeia abandonada, com a qual se guarda no entanto um laço de 
proximidade.
 Em outubro de 2014, após um longo período sem ir ao Pradinho, o número de 
aldeias havia ainda proliferado: Vila Nova (Guigui); Nova Vila ou Novila (Manoel 
Damazo); Mora Vida (João Duro); Vila Vila (Dozinho e Israel); Maravilha (Reginal-
do e Toninho); Cachoeira (Zelito).
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KÕMÃYXOP

DUAS VERSÕES DE UM MITO INAUGURAL

I
por Toninho Maxakali, segundo seu pai José Antoninho

Há tempos, um ancestral plantou batata-doce na roça. Capinou bem e depois 
plantou batata. As raízes cresceram. A terra já estava trincando. O dono queria 
comê-las, escolheu uma data e partiu.

Mas kõmãyxop tinha cavado e colhido [as batatas], logo ali entre a roça e o 
mato. [O dono da plantação] pensou que era gente da aldeia que tinha cavado. Mas 
era yãmĩy kõmãyxop.

O homem procurou, saiu olhando no caminho mas ninguém tinha andado 
por lá, não havia pegada de gente, nenhum rastro. Ficou então achando que algum 
bicho é que devia ter comido.

De tarde, às 14h, as yãmĩyxop chegaram [de novo] e em torno das 16h as 
kõmãyxop estavam lá sentadas tirando batata-doce. Uma delas ficou com dor nas 
costas de tanto apanhar raiz de batata e se levantou. A outra continuou a cavar raiz.

Ela ficou com o olhar muito concentrado, diferente da que estava de pé, ven-
do o horizonte todo, e que acabou percebendo a chegada do dono [da roça]. [A 
segunda kõmãy] correu, fazendo sua companheira se levantar, para saber aonde ela 
tinha ido e por que tinha corrido.

Mas o dono da batata-doce disse “espere aí, não corra não! espere, pode ficar 
onde você está!” Ele então se aproximou e perguntou:

– Foram vocês duas que arrancaram minhas raízes de batata-doce?
– É, fomos nós. Fomos nós que cavamos a batata. Batata-doce é o nosso ali-

mento. Nós comemos, cavamos.
– Vocês duas colheram a batata-doce e comeram, foram vocês.
– Então eu vou chamar vocês duas para irem ficar lá em minha aldeia. Vocês 

ficam sentadas e nós vamos colher batata-doce e cozinhar para vocês comerem.
As kõmãyxop responderam:
– Nós vamos, nós duas vamos lá. De tarde nós vamos, de tardinha vamos 

ambas lá. De noite nós vamos.
O ancestral perguntou a elas como é que elas cantavam.
– Nós vamos cantar:

kõmãy, vamos juntas
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kõmãy, vamos juntas
ficar em minha casa

ya a hi ya hi i ya

kõmãy, vamos juntas
kõmãy, vamos juntas
ficar em minha casa

ya ak ha hix ax yax ho1

Depois ele perguntou como é que as kõmãyxop cantavam usando apenas síla-
bas não lexicais. “Assim:”

hũ ũ hũ ũ hũ
hũ ũ hũ ũ hũ
hũ hũ ũ hũ ũ

hũ ũ hũ...2

Então a kõmãyxop pintada de vermelho parou, encerrou [seu canto]. Em se-
guida a outra, pintada de preto, disse “nós vamos cantar mais”:

um pica-pau no meio da pequena revoada me viu
virou-se e veio ao encontro do meu suco de mel

eu te servi agarrado na árvore
ya’ak hak ai’ax…3

– Com sílabas não lexicais fica assim:

hũ hũ hũ hũ hũ hũ
hũ hũ hũ hũhũ hũ

hũhũ hũ hũ
hũ’ũg hũg ũ hũ’ũg4

– Agora eu entendi – disse o ancestral. Muito bem, nós vamos esperar na casa 
dos cantos, vamos esperar lá. Quando chegarem vocês vão ensinar a cantar para a 
gente memorizar. As duas vão cantar para a gente entender como é.

As kõmãyxop vão andando à tarde e chegam quando anoitecer. Elas ficaram 
pensando que aqui era [geograficamente] a noite:

Eu vim embora andando até chegar aqui na noite.
Então nós começamos a cantar:

1. Equivalente à faixa 294.
2. Equivalente à primeira parte das faixas 1 e 495.
3. Equivalente à faixa 67.
4. Equivalente à segunda parte das faixas 1 e 495.
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kõmãy, vá nos passos dela, onde está a noite,
ficar em minha casa5

– ...assim deste jeito.
Kõmãyxop disse “quando anoitecer nós vamos chegar aí onde é escuro”:
– Minha intenção é ir andando e chegar de noite quando o sol estiver entran-

do.
Kõmãyxop então chegou e entrou na casa dos cantos. Seus “pais”6 estavam lá 

sentados. Ela mandou eles saírem e ensinou-lhes como voltar para dentro da casa 
dos cantos. Foram cantando, cantando, até o final.

Assim foi, foi, noite a dentro. A segunda então saiu, a preta. Ela foi ensinando 
seus pais a cantarem até o final.

– Já entenderam até o fim. Eu vou fazer assim:

meu velho kõmãy
se curvando, se curvando

ya’ak ha i ya i ya7

– Vocês vão vir todos juntos e vão começar a cantar.
– O pai vai chegar e aí o canto para.
– O canto termina. [E é seguido de outro:]

ela a lontra pequena
com as minhas pacas

cabeça molhada deitada
ya a ak ha ha i hai i ya

ela a lontra pequena
com as minhas pacas

cabeça molhada deitada
ya a ak ha ha i
yak ha mi ax8

– Então a gente vira e fala “hooo hop”. Acabou. O pai [de kõmayxop] vem e 
continua a cantar – ele recomeça [o canto]. E ensina a fazer do mesmo jeito:

então martim-pescador
passou por cima da paca

5. Anexo, página 605.
6. “Pai” ou “mãe” de kõmãyxop é uma tradução literal de kõmãyxoptak e kõmãyxoptut, 
respectivamente, correspondendo a cada homem ou mulher que zela por essas convi-
dadas durante suas estadias em uma aldeia.
7. Equivalente à faixa 229.
8. Equivalente à faixa 227.
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cabeça com topete arrepiado
então martim-pescador

passou por cima da paca
cabeça com topete arrepiado

ya a a mi ‘a i 
ya a a’ak a a a i

hai hai hai hi i ya9

Vai terminar de manhã cedinho. Você vai fazer assim – vai começar a cantar 
certinho sem curvas:

frango-d’água mãezona
o crepúsculo está chegando

vai voando raso
vai voando raso10

Quando [kõmãyxop] pedir comida, [as mulheres] todas vão levar batata-doce 
cozida. Assim kõmãyxop quer sempre vir e ficar aqui.

Esta [história] acabou.

9. Anexo, página 273.
10. Equivalente à faixa 439.
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II
por Guigui Maxakali, segundo seu pai, Damazo Maxakali

Um homem resolveu fazer uma roça de amendoim na beira de um rio. Com o 
tempo as plantas foram crescendo e os caroços foram amadurecendo.

Duas kõmãyxop saíram então de dentro das águas do rio, atraídas pelo amen-
doim. Nesse dia elas arrancaram vários pés e comeram bastante.

Mais tarde, o dono veio à sua plantação e notou a passagem de alguém por 
ali. Intrigado, ele saiu à procura de rastros que pudessem indicar a identidade ou o 
caminho tomado pelo visitante.

Em vão. Não havia nenhuma marca de passagem em direção à aldeia ou para 
o mato, o que o levou a pensar consigo mesmo: 

“Quem comeu meu amendoim deve morar dentro d’água. É a única saída 
para não se deixar rastro nenhum assim.”

E foi embora para casa. Chegando lá, contou a todos o incidente. Conversou 
longamente sobre o assunto com os homens na casa dos cantos.

Resolveu então arranjar quatro pessoas para o acompanhar no dia seguinte à 
roça e esperar para ver quem estava indo comer o amendoim. Esperaram, espera-
ram, desde umas três da tarde até que, por volta das 16h, as duas kõmãyxop saíram 
de dentro d’água e vieram de novo para o meio da plantação.

Eram duas mulheres que arrancavam e comiam o amendoim. A aldeia onde 
moravam fica debaixo d’água, sob o leito do rio. Ambas tinham cabelos muito 
compridos que cobriam as costas e chegavam quase até os pés. Elas não possuíam 
fogo e por isso só comiam o que não precisasse ser cozido. Gostavam de amendoim 
e de melancia.

O dono da roça e seus companheiros, escondidos, observaram bem e voltaram 
discretamente para a aldeia.

Mais uma vez discutiram amplamente sobre o acontecido. Acabaram resol-
vendo voltar ao local de novo, no dia seguinte.

Como na véspera, esperaram, esperaram, até que às 16h as duas kõmãyxop 
saíram de dentro do rio para comer do amendoim que crescia em uma das margens.

Desta vez os homens se dividiram e saíram do esconderijo em disparada, cada 
metade na direção de uma delas. 

Assustadas, elas correram tentando escapar. A primeira fugiu de volta para o 
fundo do rio. A segunda quase também conseguiu desaparecer nas águas, mas dois 
homens a retiveram pelos longos cabelos.

O grupo retornou à aldeia, desta vez em companhia de uma kõmãyxop. Já 
estava de noitinha quando chegaram e decidiram deixá-la na casa dos cantos.

Tornaram a voltar à beirada do rio na tarde seguinte, para esperar pela 
kõmãyxop que havia escapado. Mais uma vez ela correu, mas o dono da roça e os 
seus conseguiram alcançá-la.

Hospedaram-na na casa dos cantos. Contavam agora com a presença das duas: 
a Kõmãyxop Preta e a Kõmãyxop Vermelha, que se tornaram companheiras dos ho-
mens e mulheres da aldeia.

Lá de dentro cada uma delas ensinou-lhes seus cantos. Na verdade, Kõmãyxop 
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Vermelha ensinou-lhes também a dançar. Desde então, cada vez que sentem sauda-
de de kõmãyxop, alguém prepara comida e bebida para lhes oferecer, convidando-
lhes assim a visitar uma aldeia, a cantar e a dançar os seus cantos11.

11. Um último ponto na caracterização da dupla kõmãyxop, omitido pelas narrações 
precedentes mas mobilizado em outros momentos (Izael e Suely Maxakali 2006, co-
municação pessoal), corresponde a uma diferença de força entre as duas personagens: 
a Kõmãy Preta seria “mais forte” que sua análoga vermelha. Mesmo que a atribuição 
de uma assimetria de força/poder seja levantada sem comentários suplementares, ela 
apontaria para uma fonte de desequilíbrio entre as duas yãmĩy, em sintonia com a as-
simetria típica da figura dos gêmeos na mitologia indígena das terras baixas da Amé-
rica do Sul. Seria ainda curioso notar a coincidência etnográfica entre Kõmãyxop Preta 
mais forte e Kõmãyxop Vermelha menos, e as máscaras mariwin, visitantes extraordi-
nários dos Matis/Deshanmikitbo. Os numerosos mariwin são classificados segundo 
a mesma dialética cromática clássica em contexto ameríndio, a saber “vermelhos” e 
“pretos”, à qual se acrescenta uma terceira, “ocre”. Mariwin vermelhos e pretos for-
mariam no entanto uma subcategoria à parte, sendo considerados homônimos. Seres 
dos tempos ancestrais, distribuem varadas dolorosas mas terapêuticas sobretudo entre 
os mais jovens Matis. Os pretos, por serem mais antigos, são mais fortes e seus golpes 
mais duros do que os de seus homólogos vermelhos.
 A comparação com um grupo pano do oeste amazônico (Amazonas), geográfi-
ca e culturalmente distantes, ganha interesse quando salientamos o caráter festivo 
– dança, canto, cerveja de milho – em torno da presença dos marawin, bem como a 
submissão dos mais jovens a punições corporais apresentadas como atos terapêuticos, 
administrados de maneira impessoal, sob cobertura de máscaras. Tais atos, ausentes 
do roteiro cerimonial kõmãyxop, não lhes são completamente alheios, encontrando 
equivalentes aqui e ali no contexto mais geral yãmĩyxop. Finalmente, como não se 
surpreender com a acepção “amigo formal, quase parentes” do termo kõmãy (cf. in-
fra), sabendo que entre os Matis os mariwin são descritos como amigos formais, quase 
parentes de seus antepassados... (Erikson – a quem agradeço por me atinar para tal 
aproximação – 1987, 1996, 2002, 2004a, entre outros).
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NOTAS PRELIMINARES

Os mitos transcritos acima marcam a abertura de uma relação de alian-
ça ou de amizade entre humanos ordinários e as yãmĩy kõmãyxop. Além das 
narrativas míticas, a relação se formaliza ainda principalmente através da 
realização de uma festa yãmĩyxop homônima àquelas que representam a sua 
motivação principal: kõmãyxop.

Os laços entre as duas esferas e a festa correlata vão-nos servir, daqui 
por diante, como foco investigativo. Após uma abordagem descritiva inicial 
onde a interação com os yãmĩy se impõe como componente importante de 
uma tela de fundo envolvendo domínios tão diferentes quanto a onomástica, 
a vida festiva, concepções e práticas ligadas à saúde ou as trocas alimentares, 
proponho agora investir no exame de um evento circunscrito, diretamente 
ligado a uma dinâmica yãmĩy. O ponto referencial ao estudo que se segue 
corresponderá assim à descrição, principalmente musical, da festa kõmãyxop.

A partir dessa escolha em parte e em princípio arbitrária, tento elaborar 
uma modalidade de notação ou de transcrição do repertório musical, espécie 
de nó central na malha mais abrangente da festa. Em colaboração com Toni-
nho Maxakali12, pudemos trabalhar na confecção de um volume composto 
por registros sonoros de uma festa kõmãyxop, seguidos da transcrição e da 
tradução portuguesa das letras dos cantos que compõem seu repertório. Além 
disso, o material foi incrementado, por um lado, de uma série de ilustrações 
gráficas de Zé Antoninho Maxakali e, por outro, de comentários que facili-
tassem a leitura/escuta de determinados trechos a um público leigo13.

Esse volume segue aqui como anexo, se prestando à apresentação direta 
dos cantos kõmãyxop. Durante a festa que ele busca documentar, duas yãmĩy 
chamadas igualmente Kõmãyxop – uma preta (Kõmãyxop Mũnĩy) e uma ver-
melha (Kõmãyxop ‘Ãta) – são convidadas e vêm visitar a aldeia. De dentro 
da casa dos cantos, elas vão festejar durante toda uma noite e parte do dia 
seguinte, acionando um plano cerimonial denso, composto por um número 
de etapas distintas.

De fato, os cantos constituem somente um dentre inúmeros outros ele-
mentos que se associam na realização dos momentos cerimoniais e festivos 

12. Inúmeras outras pessoas trouxeram ajudas fundamentais à realização do volume 
em questão. Para uma lista mais detalhada dessa série de colaboradores, ver a rubrica 
“agradecimentos” supra.
13. Tugny (2011a) fala de noções e práticas de escrita ancestrais dos povos tikmũ'ũn, 
situadas na continuidade entre canto e imagem. A autora antecipa e desconstrói assim 
a ideia de uma passagem entre oralidade e escrita através da qual nosso trabalho de 
anotação alfabética poderia ser percebido.
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“yãmĩyxop”. A anotação ou a descrição de um desses eventos poderia passar 
por outras vias temáticas – plásticas, cênicas, coreológicas, mitológicas, eco-
nômicas, etc. O objetivo aqui repousa assim menos na ideia de uma pretensa 
exaustividade descritiva, impossível por natureza, que na tentativa de acom-
panhar um fenômeno em sua extensão. Minha abordagem será reduzida não 
somente a um evento bem circunscrito, mas ainda a um conjunto de aspectos 
determinados dentro deste objeto. De uma parte, tal partido poderia repre-
sentar uma limitação. Ao mesmo tempo, ele dá possibilidade a uma apreen-
são direta ou concreta das práticas que correspondem a portas de entrada 
importantes do tecido socio-estético-cosmológico maior.

Poderia caucionar o método aqui adotado de constituição de um corpus 
anterior ao trabalho de análise por uma razão musicográfica. Em se tratando 
de um repertório musical ameríndio, o interesse desta escolha repousa em 
parte à simples contribuição que ele poderia trazer ao conhecimento de siste-
mas musicais de tal área cultural. Pretendo assim me juntar aos trabalhos et-
nomusicológicos americanistas recentes, apostando na possibilidade de pro-
por uma série de gravações e transcrições sensíveis à duração dos eventos, por 
prolongada que ela seja. Na prática yãmĩyxop, a duração se apresenta muitas 
vezes como um dado importante, tão prescritivo quanto descritivo. Cantar 
durante largas porções de tempo não corresponde à simples consequência da 
realização de um texto mas igualmente a um valor procurado e valorizado.

Na verdade, no caso maxakali/tikmũ’ũn, não seria o primeiro a investir 
neste formato. A ideia de promover a informação de cantos yãmĩy num con-
texto intercultural, buscando se aproximar da duração das instâncias através 
das quais esses cantos são pronunciados é aqui inspirada, ao contrário, no 
trabalho pioneiro de Rosângela de Tugny. Há mais de dez anos essa auto-
ra vem nutrindo um processo de colaboração com diferentes comunidades 
tikmũ’ũn, tendo produzido volumes que serviram de modelo ao apêndice 
ora anexado: registros sonoros, notação de letras, suas traduções, comentários 
e ilustrações gráficas14. Entre outros resultados materiais, essa colaboração é 
responsável por duas publicações dedicadas à apresentação de vastos corpora 
de cantos (Tugny et al. 2009a e 2009b)15. Contribui-se aqui então ao de-
senvolvimento de um formato cujo nascimento precede absolutamente meu 

14. Douglas Campelo (2009), como eu, se espelhou no mesmo formato para realizar, 
na aldeia maxakali Aldeia Verde, uma etnografia do ciclo festivo do gavião/mõgmõka.
15. Ambos os livros-discos foram reeditados em belas versões monolíngues – maxakali 
e português –, implementados por vídeos e desdobrados ainda em um quinto volu-
me autônomo a partir do que era antes uma sessão interna de “bestiário dos cantos 
dos yãmĩyxop” (Tugny & al 2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e). As versões em 
maxakali, bem como o “bestiário”, visam especificamente o público da escola indí-
gena maxakali.
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trabalho pessoal.

Existem desvantagens em nossa escolha de apresentação dos conjuntos 
de cantos kõmãyxop, algumas delas sendo mais facilmente perceptíveis. Ela se 
concentra, a despeito da minha vontade, numa disposição gráfica das letras, 
em oposição a aspectos musicais periféricos ao verbo. Tal arranjo correspon-
de, entretanto, a uma solução de acesso mais largo, restituindo a seu modo 
um traço visual auxiliar à escuta. A notação simples da letra de cada canto, 
com sua disposição em estrofes e versos que coincidem com as unidades 
formais musicais de primeira e segunda ordem, respectivamente, torna-se 
simultaneamente uma espécie de escrita musical iminente.

Uma segunda lacuna do formato escolhido corresponderia, material e 
intelectualmente, à extensão dos volumes correspondentes. Eles extrapolam 
nossos hábitos e soluções tecnológicas, eles correm o risco de entediarem 
fora de seu contexto inicial. Como havia adiantado anteriormente, a duração 
constitui entretanto um parâmetro à parte, razão pela qual seria importante 
respeitar a extensão dos eventos mesmo se isso implica em cadernos e discos 
voluminosos. A vontade de transcrever a integralidade de um repertório foi 
assim amplamente compartilhada com diferentes colegas tikmũ’ũn implica-
dos no processo de confecção do material anexo, razão que justificaria por si 
só o formato adotado. Esta vontade, se não fosse sincera, teria cedido diante 
do trabalho árduo de escuta, escrita, tradução, exegese...

Em um dado momento da escuta/leitura do material, seremos sem dú-
vida tomados por ecos dessa face laboriosa das etapas precedentes. Há um 
consumo de energia inerente ao prolongamento de uma atividade festiva 
durante tantas horas a fio. Este consumo inicial se reflete no trabalho de 
edição do anexo apresentado e refletirá certamente em sua apreciação. Espero 
apenas que o prazer de acompanhar um trabalho acústico tão intenso com-
pense em parte o esforço.

 Através de projetos elaborados e coordenados por Tugny, foram igualmente pu-
blicados um livro de fotografias – Koxuk Xop / Imagem – fotógrafas tikmũ’ũn da 
Aldeia Verde (Alvarenga [org.], 2009) – e vários vídeos documentários, realizados por 
jovens cineastas indígenas. Entre esses vídeos, três foram premiados em festivais de 
cinema: Tatakox, Isael Maxakali, 2007 – prêmio Glauber Rocha do Festival do Filme 
Documentário e Etnográfico / Forumdoc 2007; Kuxakuk xak / Caçando Capivara, 
Marilton Maxakali et al., 2009 – Troféu Jesco Von Putkamer de melhor média metra-
gem no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental / Fica 2009; e Tatakox 
de Vila Nova, Guigui Maxakali et al., 2009 – prêmio de Melhor Documentário Na-
cional no Festival do Filme Documentário e Etnográfico / Forumdoc 2009. Os dois 
últimos contaram ainda com a colaboração decisiva de Mari Corrêa (Instituto Catitu 
– Aldeia em Cena).
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Não se exige do leitor/ouvinte que trate o longo repertório como um 
texto linear, a ser apreendido de forma objetiva e integral. Muito mais do 
que procurar esgotar uma obra, o importante aqui seria ser esgotado por ela, 
numa impressão de submersão que só é possível em meio a uma duração 
prolongada, a uma infinidade de cantos que desafiam constantemente a me-
mória e a percepção. Como veremos adiante, o repertório musical kõmãyxop 
apresenta uma forma estrangeira à síntese ou às visões globais, que se tornam 
aqui imprecisas à medida mesmo em que se pretendem panorâmicas.

Teria então uma última motivação para a escolha de acompanhar um 
repertório prolongado na sua extensão: o interesse que a extensão pode re-
presentar por ela mesma, pelo fato dela contrastar com nossos hábitos. Dizia 
anteriormente querer dar conta da duração dos eventos, por prolongada que 
ela seja. Talvez fosse melhor retomar a formulação: uma parte do interesse 
por esses eventos existe precisamente em função de suas durações prolonga-
das. Acompanhar uma “partitura” ameríndia de perto e na sua extensão seria 
neste sentido, ainda que de um ponto de vista experimental, uma empresa 
desejável.

PARTICULARIDADES

Antes de propor um primeiro esquema geral da festa kõmãyxop, gostaria 
de mencionar acepções vizinhas do termo “kõmãy”, subjacentes à trama da 
festa.

Há num plano social uma separação simbólica dos indivíduos tikmũ’ũn 
entre dois grupos de pertencimento, cada um ligado a uma das kõmãyxop. 
Esta separação é percebida desde os primeiros meses de vida e depende de um 
critério puramente fenotípico: as pessoas ditas de pele mais clara pertencem 
ao grupo ligado à Kõmãyxop Vermelha; as de pele mais escura, ao contrário, 
integram o grupo ligado à Kõmãyxop Preta.

A identificação com uma ou outra das kõmãy míticas não coincide por-
tanto com um tipo de transmissão familiar mais ou menos previsível. Numa 
escala localizada, no caso a caso, ela é aleatória, mesmo se em escala mais 
ampla ela dá lugar a uma distribuição equilibrada entre os dois grupos.

Em um momento preciso ao fim da cadeia de ações da festa kõmãyxop, 
este sistema de pertencimento vai ditar, no caso masculino apenas, uma dife-
renciação pontual de comportamento16. 

16. Como veremos mais tarde, os homens ligados à metade vermelha se juntam nesse 
momento da festa às mulheres, com as quais pintam o rosto, enquanto os homens da 
metade preta pintam-se dentro da própria casa dos cantos.
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Com a exceção desse momento particular, o tênue recorte dos indiví-
duos em dois partidos cerimoniais – lembrando uma divisão clânica – não 
parece apresentar interferências práticas na vida de cada um.

Paralelamente a este aspecto e à cerimônia de passagem pela aldeia da-
quelas que encarnam as kõmãyxop por excelência, o termo kõmãy faz ainda re-
ferência a uma relação de amizade formal entre duas pessoas de sexo oposto. 
Por comodidade, e segundo os interlocutores não-indígenas aos quais se diri-
ge a palavra, o termo kõmãy é transliterado através da coincidência fonética e 
semântica “comadre” ou “compadre”. A equivalência entre kõmãy e comadre 
põe em evidência os laços de amizade e reciprocidade institucionalizados.

“Kõmãy” neste sentido poderia ser traduzido por “amigo(a) formal”. 
Todo sujeito tikmũ’ũn possui amigos formais, que são herdados em linha 
familiar: as kõmãy e as filhas das kõmãy de um homem serão igualmente as 
kõmãy de seus filhos homens17.

Essa relação deve ser cultivada durante os anos, falta da qual ela pode-se 
apagar. Dois kõmãy que há muito tempo não se veem vão na prática perdendo 
a cumplicidade. Ao contrário, quando o vínculo é atualizado e saudável, ele 
se materializa frequentemente, sobretudo através de trocas alimentares, das 
quais teremos um exemplo ritualizado numa etapa final da festa kõmãyxop.

Assiste-se também, neste contexto, a uma restrição de caráter matri-
monial: a solidariedade entre dois amigos formais é acompanhada de pudor, 
reserva, e uma clara interdição amorosa. A este título, a relação de amizade 
ou de aliança lembra um laço de parentesco próximo, onde o ato sexual seria 
de natureza incestuosa.

Alvares, finalmente, numa descrição da relação de kõmãy (1992: 46-
49), fala de uma troca de serviços funerários que os amigos formais dever-
se-iam garantir mutualmente.

A instituição da amizade formal é idealmente constante durante a vida 
de uma pessoa e aparece de forma acentuada durante a festa kõmãyxop. Na 
verdade, como veremos adiante, ela se torna uma espécie de duplo da relação 
inicial entre os moradores da aldeia e as duas yãmĩy kõmãyxop, como se os 
amigos formais cantores ocupassem diante das amigas que os alimentam o 
lugar das duas kõmãy diante da aldeia. Voltaremos a este ponto adiante.

Além disto, o sistema de herança de amigos formais kõmãy parece ain-

17. O pertencimento a uma metade kõmãy orientado pela tonalidade da pele é uma 
classificação ditada por uma função física pessoal, que atravessa assim as unidades 
familiares. O sistema de transmissão de amigo(a)s formais, ainda que hereditário, 
guarda também uma aptidão a dividir a família: pai e filhos de um lado, mãe e filhas 
de outro.
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da substituir aqui um segundo sistema hereditário frequentemente presente 
no contexto de outros yãmĩyxop. Como de costume no mundo ameríndio 
das terras baixas sul-americanas, a propriedade de bens materiais não cor-
responde em si a funcionalidades sociais importantes. Ao contrário, os bens 
materiais têm normalmente uma vida curta, e possui-los ou não é não so-
mente pouco pertinente na atribuição de status pessoal como constitui uma 
posição instável, mudando muito rapidamente. Os Maxakali apresentam, 
em compensação, um complexo sistema relativo à propriedade imaterial dos 
cantos. Cada indivíduo herda de parentes acendentes um número de cantos/
yãmĩy que ele vai preservar com carinho durante toda a vida, mesmo depois 
de ter-lhes já confiado, por sua vez, a parentes mais jovens. O dono de um 
canto é um “pai” de yãmĩy (yãmĩytak) ou “mãe” de yãmĩy (yãmĩytut). Ele vai 
alimentar seus cantos de forma especial durante suas visitas à aldeia. Receber 
e ter cantos subentende na verdade um trabalho contínuo de memória e zelo, 
através da sua atualização nas festas yãmĩyxop onde será cantado e alimenta-
do. Ainda que a importante concentração demográfica da aldeia Maravilha 
tenha apagado durante algum tempo essa aptidão, uma festa yãmĩyxop pode 
contar tanto com a participação de moradores locais quanto com a de indiví-
duos de aldeias vizinhas, a proximidade geográfica traduzindo muitas vezes a 
proximidade política. Na verdade, para a realização de um dado yãmĩyxop, é 
necessária a presença dos proprietários de cada fatia do repertório. Um reper-
tório final vai então variar sensivelmente de acordo com as alianças locais e 
inter-aldeãs de cada momento, com as presenças ou ausências dos diferentes 
pais e mães de yãmĩy.

Este sistema não é mais o mesmo no caso específico kõmãyxop, o que 
engendra uma particularidade do material sobre o qual vamo-nos debru-
çar. Num passado relativamente recente (primeira metade do séc. XX), o 
repertório das kõmãyxop pertencia integralmente a um homem chamado An-
tonin/Antoninho, avô paterno de Toninho Maxakali18. Antonin apresentou 
essa cerimônia a seus contemporâneos e fez dela um bem público. “Ele deu 
kõmãyxop para todo mundo”, diz-se. Desde então, todo indivíduo pode con-
vidá-las livremente a visitarem sua aldeia.

As partes do repertório geral são assim independentes da presença pes-
soal de uma ou outra pessoa em particular. Em outros termos, o repertório 

18. Vide ramo genealógico no capítulo “de nomes”. Em publicações anteriores, con-
fundi “Antoninho” com “Antônio Cascorado”, vulto influente na história maxakali 
de meados do séc. XX, mas pertencendo a um outro grupo familiar. Meu tropeço 
não muda a lógica pública através da qual o repertório kõmãyxop é hoje articulado, 
mas ele não é justo com a linhagem dos cantos, além de invalidar a análise de dados 
biográficos e de percursos históricos em cruzamento a legados yãmĩy (como em Rosse 
2013a, capítulo “Antônio Cascorado”).
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das kõmãyxop é, num horizonte ideal, totalizável, fechado. Trata-se de uma 
ideia pouco óbvia diante dos diferentes repertórios yãmĩyxop de uma forma 
geral. Em alguns deles, a abertura do corpus cantado é um princípio delibera-
do (os casos mais radicais neste sentido sendo talvez o das festas de morcego/
xũnĩmxop19 e de yãmĩy).

O caráter mais estável da ordem e da quantidade de cantos/yãmĩy vai 
justamente possibilitar um apreensão privilegiada de processos presentes 
alhures de forma fragmentada, notadamente no caso das cadeias de transfor-
mação materiais ínfimas através das quais se geram novos cantos. Retornare-
mos mais tarde ao assunto.

A fixação inicial do repertório não impede entretanto a presença de um 
grau mínimo de variabilidade, que parece inerente meio a estruturas historio-
gráficas que não primam por versões oficiais e centralizadas. Neste sentido, 
a versão de cada cantor/pai de yãmĩy experiente pode eventualmente apre-
sentar pequenas diferenças em relação à ordem de determinados cantos, ou 
ainda ao contorno melódico de determinados passagens, ou ainda às palavras 
utilizadas em determinados versos20.

Um segundo nível de abertura reside ainda no hiato existente entre o 
tempo e a energia disponíveis para a materialização de uma festa tal qual ela é 
atualmente realizada (uma noite e uma parte do dia seguinte), e o tempo que 
seria necessário à realização do repertório completo de kõmãyxop (o dobro 
disto ou quase).

Num passado mais ou menos recente, à ocasião de um kõmãyxop, os 
homens permaneciam acampados na floresta durante várias semanas. Eles 
perfuravam as orelhas e o lábio inferior com botoques de madeira e, uma vez 
os furos cicatrizados, retornavam à aldeia para darem início à festa propria-
mente dita. Alguns senhores e senhoras de idade se lembram ainda hoje de 
seus avôs usando botoques deste tipo21. A festa era então, contrariamente à 
prática atual, seccionada em partes menores realizadas cada uma no início de 

19. Para diferentes tipos de abertura da forma estabelecidos por morcego/xũnĩm, ver 
Rosse 2008.
20. Os comentários em torno dos cantos equivalentes às faixas 67 ou 227 seriam pa-
radigmáticos de tal dinâmica. As divergências, pouco importantes quantitativamente, 
animam entretanto um jogo diplomático em filigrana. Encontramo-nos dentro de 
um sistema que não prevê espaço à improvisação e à modificação dos cantos existen-
tes. O advento de novos cantos existe de fato, mas ele é moderado e novos cantos vêm 
diretamente dos yãmĩy, sem passar pela intervenção dos humanos ordinários. Dentro 
de um tal contexto, cada sênior envolvido vai tentar, diante de detalhes dissonantes à 
sua tradição familiar, fazer prevalecer sua versão em detrimento de uma segunda, sem 
que sua oposição seja no entanto explicitamente formulada.
21. Lembram também de vê-los nus.
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uma noite, num total de várias noites consecutivas. Talvez, sob este formato 
passado, o repertório pudesse chegar mais perto da sua exaustão.

O que acontece nos dias de hoje é que, concentrando-se num interva-
lo temporal que, por maior que ele seja, é insuficiente, grandes trechos do 
repertório são simplesmente deixados para trás, dada a impossibilidade de 
realizá-los todos.

Veremos assim no volume em anexo que vários cantos escritos não 
possuem equivalentes nos registros de áudio. Em determinados momentos, 
no entanto, optei por preencher algumas lacunas com registros de áudio de 
festas kõmãyxop realizadas em outras datas. Essa decisão foi tomada primei-
ramente no caso da falta do registro ter como origem não exatamente a sua 
não-execução, mas mais propriamente uma falha técnica (troca de mídia 
ou atraso-cansaço do técnico de gravação). Por fim, essa decisão foi tomada 
também no caso da falta de alguns cantos importantes dentro do trabalho 
posterior de análise, que não gostaria de deixar de lado.

As gravações de áudio foram realizadas durante o kõmãyxop acontecido 
entre os dias 29 e 30 de abril de 2009, exceto para as faixas 67 e 68, 416 a 
431, 445 a 450 e 457 a 469, que datam de maio de 2009, e para as faixas 
432 a 444, que datam de outubro de 2008. As fotografias generosamente 
cedidas por Ana Alvarenga e que ilustram algumas páginas foram realizadas 
durante um kõmãyxop de fevereiro de 2005. Em todos os casos, trata-se da 
Terra Indígena do Pradinho e de aldeias de Guigui Maxakali.

ESBOÇO DE UM ROTEIRO

Lembramo-nos ainda, algumas páginas atrás, das duas versões de um 
mito retraçando a origem do relacionamento entre as pessoas deste mundo e 
kõmãyxop, um par de mulheres extraordinárias vivendo num plano subaquá-
tico ou simplesmente na floresta. Estas mulheres de cabelos extremamente 
longos saem do fundo do rio ou do mato e vêm comer, na roça de um ances-
tral maxakali/tikmũ’ũn, o produto do trabalho dele: batatas doces, segundo 
uma das versões, amendoim, segundo a outra.

O conflito potencial desta situação inicial se dissipa finalmente numa 
troca de cantos das kõmãy e seu acolhimento pelos aldeães locais. Elas são 
assim acomodadas e alimentadas na casa dos cantos, de onde elas vão ensinar 
seus anfitriões a cantar e, no caso da Kõmãy Vermelha, igualmente a dançar.

 
Em linhas gerais, este argumento corresponderia a versões narrativas 

de um fundo que é materializado ou atualizado ainda por meio da festa 
kõmãyxop. Seu roteiro corresponderia mais exatamente à segunda parte das 
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narrativas, a saber a chegada das kõmãyxop na aldeia e a troca de cantos, 
dança e comida.

Se a presença das kõmãyxop é diretamente percebida a partir de suas 
vozes e do repertório transmitido por elas, resta a dizer que essas duas yãmĩy 
se situam permanentemente fora do alcance do olhar, instaladas dentro da 
casa dos cantos.

Em inúmeros outros yãmĩyxop, ao contrário, contamos com a dimensão 
corporal de diferentes yãmĩy que vêm ocupar o centro da cena, interagindo 
fisicamente com homens e mulheres ordinários. Em nosso caso, porém, tan-
to kõmãyxop quanto todos os demais yãmĩy presentes através dos seus cantos 
permanecem fora do campo visual imediato.

Simultaneamente, assistimos a um cuidado novo, a uma preocupação 
cênica que parece substituir de certa forma a ausência das kõmãyxop: os pró-
prios homens, cuja aparência física não apresenta nenhuma importância em 
outros yãmĩyxop (onde aparecem às vezes bem vestidos, mas que se apresen-
tam inúmeras outras vezes totalmente despojados, com roupas velhas, descal-
ços, etc.), evidenciam aqui corporalmente seus devires kõmãyxop e mantêm 
durante toda a grande primeira parte da festa um cuidado particular quanto 
à apresentação pessoal. Os homens, e particularmente os rapazes solteiros, se 
aprontam com suas melhores roupas, cabelos bem penteados, bem maquia-
dos, com belos adornos – colares, pulseiras, brincos às vezes. 

Além desse cuidado geral masculino, homens e mulheres podem ainda 
levar uma mesma faixa de tecido característica da qualidade de kõmãy, que 
dá uma volta em torno da cabeça e se articula por um nó no meio da testa.

A chegada do par de kõmãyxop à aldeia e o início formal da festa se faz 
no início da noite, pouco depois do pôr-do-sol. Suas vozes agudas e de baixa 
amplitude vão-se aproximando pouco a pouco da casa dos cantos, vindo de 
um ponto distante do espaço imediatamente exterior à aldeia. As kõmãy se 
instalam assim na kuxex pela porta dos fundos, sem serem vistas pelos aldeães 
que as esperam no pátio em frente. Durante a sua chegada, as duas kõmãyxop 
cantam alternadamente fragmentos cujas letras são ininteligíveis22. Do ponto 
de vista dos seus anfitriões, elas cantam apenas sílabas sem conteúdo semân-

22. Faixa 1. A invisibilidade das kõmãy para o público principalmente feminino, sem  
acesso à casa dos cantos, somada ao timbre vocal levemente senoidal e à não-lexicali-
dade do canto parecem sugerir um parentesco com as ditas “flautas secretas” correntes 
no sul ou noroeste amazônicos. Para uma reflexão englobante entre práticas musicais 
com e sem aerofones misteriosos (e para uma crítica pertinente à ideia de “coerção 
masculina” geralmente mobilizada em torno deles), ver Beaudet 2011.
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tico: “hũ ũ hũ ũ hũ...”. Teremos, em vários momentos ulteriores, cantos cujas 
letras apresentam versões igualmente não lexicais. Esses cantos são chamados 
kopox23.

 
Os cantos inteiramente em kopox apresentam versos que retornarão, em 

outros momentos, sob variantes lexicais. No momento inaugural da festa, o 
primeiro excerto (Kõmãyxop Vermelha) se refere na verdade ao tema “kõmãk 
ni i” ou “as mulheres dos kõmãy”; e o segundo (Kõmãyxop Preta)24, ao tema 
“mã mãn” ou “pica-pau”, que mais tarde vão aparecer na versão linguística 
maxakali. A ininteligibilidade dos trechos em kopox se daria menos a uma 
falta qualquer de tradução num sentido direto do termo, que a uma diferença 
de naturezas, uma impossibilidade de comunicação: uma kõmãy que canta 
“hũ ũ hũ ũ hũ...” entende perfeitamente o que querem dizer suas próprias pa-
lavras, entretanto opacas aos aldeães. Os cantos kopox requerem assim menos 
uma tradução stricto sensu que uma operação xamânica, um nivelamento de 
subjetividades.

A festa pode ser vista como esta operação xamânica coletiva, momento 
em que diversas instâncias humanas se identificam, compartilham uma mes-
ma perspectiva, um devir tikmũ’ũn-bicho-kõmãy. Vamos ver justamente que 
a língua ou perspectiva estrangeira das palavras não-lexicais iniciais vai logo 
em seguida se transformar numa perspectiva comum aos anfitriões, como 
um signo da operação comunicativa estabelecida pela festa. Assistimos então 
ao início do primeiro de vários grandes blocos de cantos que vão se suceder 
noite adentro, até o amanhecer do dia, e ainda um momento durante o dia 
seguinte.

O canto será a espinha dorsal sobre a qual se estruturam os vários mo-
mentos cerimoniais. Cada um dos grandes blocos musicais pertence a uma 
das duas kõmãyxop, que vão apresentá-los alternadamente, exceto em alguns 
momentos precisos de brincadeira de roda, em que os repertórios “vermelho” 
e “preto” são misturados.

Neste momento inicial, vários dos cantos são pronunciados de forma 
discreta e fragmentária dentro da casa dos cantos pelas próprias kõmãyxop. 
Trata-se de um gesto didático simbólico, a partir do qual o público local, 
principalmente masculino, se apropria do repertório. O ato de cantar per-

23. Tugny (2011b) traça uma análise em torno dos termos “kutex kopox” e “kutex 
ãxex”, cujas traduções literais seriam respectivamente “canto sem história” e “canto 
com história”. O sufixo ãxex opera como um intensificador, um índice de plenitude, 
permitindo uma segunda tradução do mesmo par: “canto vazio” e “canto pleno”.
24. Os dois trechos se alternam na faixa 1. “As mulheres de kõmãy” e “pica-pau” equi-
valem, respectivamente, ao canto p.35 (do anexo) e faixa 67.
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manece assim particularmente ligado aos homens da aldeia, na parte central 
do pátio/hãm xep. Eles vão formar dois grupos, que vão cantar alternada-
mente durante toda a noite, com poucas pausas. Reproduzindo sua música, 
os participantes da festa de uma maneira generalizada se tornam espécies de 
kõmãyxop e vão se tratar todos pelo vocativo kõmãy25.

Dois outros grupos, de composição inteiramente feminina e com uma 
presença acentuada de pré-púberes e moças solteiras, vão em vários momen-
tos interagir com os dois grupos masculinos, seja cantando, dançando ou es-
cutando seus cantos de forma cenicamente ostensiva, como veremos adiante.

Se os blocos de cantos de uma e outra kõmãyxop se alternam, existe 
ainda um segundo nível de alternância interno a cada bloco. Cada canto é 
sempre realizado duas vezes, uma primeira pelo primeiro dos grupos mascu-
linos, composto normalmente por homens mais experientes e que conhecem 
melhor o repertório, imediatamente bisado pelo segundo grupo, normal-
mente mais jovem.

O repertório de Kõmãyxop Preta é realizado enquanto os cantores per-
manecem sentados, em frente à casa dos cantos e de costas para ela. Os dois 
grupos femininos permanecem neste momento de frente aos dois equivalen-
tes masculinos, espelhadas a eles, recebendo seus cantos. Vários dos cantores 
e várias das ouvintes permanecem aqui com um dos antebraços sobre a testa, 
punho cerrado, durante a articulação de cada canto.

25. Inúmeros cantos apresentam aliás letras, fazendo ou não autorreferência à pró-
pria festa, cujos personagens são identificados por este termo de tratamento. Ver por 
exemplo as faixas 7 a 66, que correspondem à quase totalidade do bloco inicial de 
Kõmãyxop Vermelha.

noite

kõmãyxop 
chegam na casa 
dos cantos

Kõmãyxop 
Vermelha

Kõmãyxop 
Preta

pausa
refeição

Kõmãyxop 
Vermelha

brincadeira
de roda
(ao nascer do dia)

faixa 1 faixa 2-66 faixa 67-236 faixa 237-402 faixa 403-408

dia seguinte

Kõmãyxop Preta 
pede comida

pausa
refeição

os kõmãy pintam cada 
metade do rosto e se 
juntam para cantar

brincadeira de 
roda, dançando 
e molhando

kõmãyxop 
vão embora

“mães” de 
kõmãyxop 
se despedem

faixa 409-469 faixa 470-486 faixa 487-492 faixa 493-494 faixa 495

os diferentes momentos da festa

brincadeira de roda, dançando e molhando
kõmãyxop pintam cada metade do rosto e se juntam para cantar
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Enquanto dançam, as mulheres podem também cantar. A vozes femi-
ninas porém marcam apenas alguns trechos dos cantos, numa participação 
mais livre. Além disto, as palavras são sistematicamente muito menos bem 
articuladas, traço caro ao estilo vocal feminino em geral, em que as letras são 
raramente inteligíveis26. Se as vozes masculinas procuram uma fusão entre si 
(e, em outros contextos, com as vozes dos yãmĩy), as vozes femininas com-
põem uma camada claramente diferenciada, deixando mais espessa a trama 
sonora.

Paralelamente, nas periferias do pátio, várias mulheres e crianças se divi-
dem entre a vigília e o sono, espalhadas pelo chão, aglomeradas em pequenos 
grupos familiares, cerrados para espantar o frio.

Ao lado delas, vê-se uma equipe de mulheres bem acordadas que cozi-
nham. Uma pequena equipe diante de um grande fogo. Elas preparam um 
banquete de mandioca e carne cozidas, mais café, que vão alimentar, no meio 
da madrugada, todos os presentes.

Essa refeição é inicialmente oferecida por uma pessoa qualquer que es-
teja com saudades das kõmãyxop e que queira então convidá-las à aldeia. Esse 
patrocinador da festa desaparece no entanto rapidamente meio à coletivida-
de, participando das atividades como qualquer outro indivíduo.

A comida é certamente um dos interesses de se vir a uma festa. Ela é 
gostosa, gratuita, compartilhada, servida quente no meio da madrugada.

Além da comida, o clima de namoro que invade vários dos jovens sol-
teiros, duplamente motivados a cantar e dançar diante das moças, poderia 
ser ainda uma razão importante para participar de um kõmãyxop. Durante 
o movimento, a distância entre a fila lateral masculina e feminina logo em 
frente se vê às vezes sutilmente diminuída. O cheiro próximo, um toque mais 
ou menos acidental, são todos fatores de uma espécie de onda de euforia que 
vai gradativamente invadindo os momentos de dança. Trata-se de linhas di-
nâmicas ou crescendi que vão aos poucos sendo desenhados sobre uma linha 
maior, a sucessão de cantos que obedece a uma mesma rotina, os passos de 
dança e os percursos que são sempre os mesmos.

A amplitude e a afinação dos cantos podem também compor linhas de 
acumulação de energia num resultado acústico que vai aos poucos se tornan-

26. As vozes em solo das kõmãyxop, tal qual escutamos no início das faixas 237-244, 
seriam à sua maneira igualmente ilustrativas de uma falta de inteligibilidade da voz 
cantada feminina. Para uma apresentação desse tema, ver Tugny 2011b: 157-166.
 A oposição, no contexto yãmĩy/tikmũ'ũn, entre palavras femininas deliberadamen-
te pouco articuladas e que tenderiam assim a uma música instrumental, de um lado, 
e as palavras masculinas, lexicais ou não, invariavelmente bem articuladas, do outro, 
inverte a correspondência wauja entre iamurikuma (música cantada das mulheres) e 
kawoká (música de flautas dos homens). A esse respeito, ver Mello 1999, 2005.



141

do mais forte e mais agudo, em contraponto aos parâmetros sempre regula-
res. Essas linhas ou esses crescendi costumam eclodir aqui e ali num excesso de 
risos que vêm compor de forma consequente nossa paisagem, constituindo 
um discurso reflexivo de aprovação.

A festa como um todo vai ser dividida em duas grandes partes, sepa-
radas por uma pausa de algumas horas. A primeira delas é a noite inicial, a 
segunda sendo realizada num momento mais ou menos avançado do dia se-
guinte. Fechando a primeira dessas duas grandes seções, assistiremos durante 
o amanhecer do dia a uma brincadeira de roda.

A roda, grande, é composta pela alternância de um integrante feminino 
e um masculino, todos de mãos dadas. Ela gira ora numa, ora noutra direção, 
ora se fechando, ora se abrindo.

O dia seguinte é mais ou menos semelhante ao anterior, ainda que mais 
curto e desprovido de cantos individuais a Kõmãyxop Vermelha (e consequen-
temente desprovido da dança ostensivamente realizada na noite precedente).

A refeição nesta segunda metade da festa é descentralizada e traz à cena 
a presença dos vínculos individuais de amizade formal. Cada kõmãy amiga 
formal vem trazer um alimento para seu ou seus kõmãy amigos formais que 
acabam de cantar o repertório de Kõmãyxop Preta, no fim do qual se encontra 
uma série cujas letras (como na noite anterior) pedem comida27.

Após a refeição cada pessoa vai pintar o rosto em duas metades simétri-
cas. Tendo como eixo a linha vertical que vai do meio da testa até o queixo, 
passando pelo nariz, cada um dos lados vai ser preenchido com uma das 
cores das kõmãyxop: um lado de preto (às vezes meio azulado como a cor 
do jenipapo) e o outro de vermelho. Os homens ditos de pele mais escura, 
ligados à Kõmãyxop Preta, vão se pintar dentro da casa dos cantos. Os de pele 
dita mais clara, ligados à Kõmãyxop Vermelha, vão se pintar junto com todas 
as mulheres, ligadas a ambas as kõmãyxop, numa casa familiar ou num canto 
qualquer do pátio.

Marcados por essa pintura facial, realiza-se um último bloco de cantos, 
em que os repertórios das duas kõmãyxop são mais uma vez misturados e 
ao fim do qual assistimos a mais uma brincadeira de roda que, a seu turno, 
termina com uma pequena batalha d’água.

O último gesto da festa é uma variação do primeiro de todos os gestos, 
quando o par de kõmãyxop chega cantando à kuxex. Na verdade, teremos 
agora duas “mães” de kõmãyxop, duas mulheres da aldeia, que vão percorrer 

27. Para a noite, ver faixas 147-153, 156-168. Para o dia seguinte, faixas 450-454, 
457-458, 466-469.
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o trajeto de uma casa qualquer até a casa dos cantos, onde se encontram suas 
“filhas”, levando-lhes cada uma um último dom alimentar. Durante esse tra-
jeto, as duas mulheres vão cantar alternadamente, cada uma o fragmento não 
lexical inicial de uma das duas kõmãyxop.

As sílabas em kopox, como disse anteriormente, não possuem conteúdo 
semântico de um ponto de vista linguístico maxakali. A opacidade das letras 
parece existir sempre que há uma troca ainda incipiente ou, ao contrário, 
quando esta está prestes a se interromper: no início da festa, as palavras ar-
ticuladas pelas kõmãyxop são incompreensíveis aos humanos ordinários, até 
que se delineie uma verdadeira interação entre as duas partes. No fim da festa 
e de maneira contrária, são duas mulheres que se fazem ouvir em “kopox” 
direcionando suas vozes às kõmãyxop que se despedem, com as quais se com-
prometem a renovar em breve o convite para uma nova festa.
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DE CANTOS

Havia comentado antes o fato do termo yãmĩy se referir tanto à noção 
de canto quanto à ideia mais ampla de ser extraordinário, o segundo sendo 
constantemente personificado pelo primeiro. Os cantos corresponderiam às 
palavras dos yãmĩy, cada peça de música possibilitando assim o contato com 
um sujeito específico. Este princípio de base aponta para a personificação ou 
personalidade dos objetos musicais. Ele explicita também a multiplicidade 
destes seres, deduzida a partir da multiplicidade de cantos através dos quais 
se articula cada evento yãmĩyxop.

A legião de sujeitos mobilizados durante uma jornada pelo repertório 
das kõmãyxop dá forma a um panteão que se contabilizaria em centenas de 
cantos. As duas kõmãy primordiais, animais e insetos, plantas, astros celestes, 
aldeães à imagem local, diferentes outros seres mitológicos, são tantos per-
sonagens que se presentificam assim no desenrolar da festa. Considerando 
cada peça separadamente, toda essa profusão subjetiva é realizada a partir de 
uma mesma estrutura formal, retomada de forma homogênea de um canto a 
outro, e de um mesmo nível enunciativo.

Esta armadura prévia se modela através da alternância entre seções in-
ternas não lexicais chamadas kutex kopox, compartilhadas entre cantos vi-
zinhos, e seções lexicais individuais a cada canto, chamadas kutex ĩ xu xet1.

O canto correspondente à faixa 3, por exemplo, tem em sua primeira 
parte, parte central e a última delas (todas articuladas por meio de termos 
sem conteúdo semântico) um traço comum a todo o segmento esboçado da 
faixa 2 à 6. A segunda e quarta partes do mesmo exemplo, cujo conteúdo 
verbal apresenta um “jacaré deitado em seu brejo”, mostram ao contrário um 
traço singular, tanto pela letra quanto pelo contorno melódico.

1. Ou “kutex ãxex”.
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canto faixa 3

hak hax 
ya’a’ak hax
a i i ya

parte comum à 
série faixas 2-6

‘ãnex xex yõm
‘ãnex xex yõm
pok yom potup mõ mi
pok yom potup mõ mi

jacaré deitado
jacaré deitado
por cima do seu brejo
por cima do seu brejo

parte exclusiva

ya’a’ak hax
ya’a’ak hax 
a i i ya

parte comum à 
série faixas 2-6

‘ãnex xex yõm
‘ãnex xex yõm
pok yom potup mõ mi
pok yom potup mõ mi

parte exclusiva

ya’a’ak hax
ya’ak mi ax ho (ho)

parte comum à 
série faixas 2-6

A interpolação de partes fixas e variáveis lembra a alternância formal 
entre “toques” e “temas” nas peças do trio de flautas kawoká wauja (Pieda-
de 2004: 149 et seq.), ou talvez ainda mais a sequência “without substance”, 
“telling the name” e “end” (igualmente “sem substância”) dos akia e ngere 
suyá/kisêdjê (Seeger 1979: 387-391), onde substance e name fazem referência 
respectivamente à lexicalidade ou não das letras.

Além da instância isotópica, a estrutura formal adotada para a totalida-
de dos cantos kõmãyxop2 encerra ainda um segundo aspecto relevante, a saber 
uma série de simetrias em diferentes escalas, um número de proposições do 
discurso que são imediatamente seguidas de espécies de duplos de compen-
sação.

Considerando traços estilísticos mais gerais da festa, poderíamos notar 
a existência de um gosto pronunciado pelo uso de simetrias: duas kõmãy, 
dois grupos masculinos cenicamente espelhados por dois femininos, pintura 
facial bipartite, movimentos coreográficos alternados e inversamente análo-
gos de uma roda composta ela mesma por uma alternância entre indivíduo 
masculino e feminino. É num contexto de projeção simétrica que as duas 

2. Com a exceção do canto equivalente às faixas 493 e 494.
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partes da festa, a primeira durante a noite e a segunda durante o dia, são 
descritas como “kõmãyxop que vai subindo e kõmãyxop que vai descendo, até 
se encontrarem no final”, num modelo último de compensação.

Dentro de cada canto existe de fato, num nível microscópico, uma série 
de construções em pares. Os versos lexicais se apresentam frequentemente 
em pares, ou em “pares de pares”, formando uma estrofe. As estrofes se apre-
sentam frequentemente em pares ou ritornelli, formando a parte exclusiva de 
um canto. Finalmente, cada canto é imediata e sistematicamente bisado pelo 
segundo grupo masculino, compondo um par de cantos.

canto faixa 3

groupo masculino 1 groupo masculino 2

hak hax 
ya’a’ak hax
a i i ya

‘ãnex xex yõm
‘ãnex xex yõm

par de 
versos par de 

pares
(estrofe)

pok yom potup 
mõ mi
pok yom potup 
mõ mi

par de 
versos

ya’a’ak hax
ya’a’ak hax 
a i i ya

par de 
estrofes

ritornello do canto

‘ãnex xex yõm
‘ãnex xex yõm

par de 
versos par de 

pares
(estrofe)

pok yom potup 
mõ mi
pok yom potup 
mõ mi

par de 
versos

ya’a’ak hax
ya’ak mi ax ho (ho)

O uso acentuado de mecanismos formais antecedentes às composições 
musicais parece ser um traço razoavelmente difundido entre diferentes cultu-
ras ameríndias. Graças parcialmente à presença de fórmulas estáveis a partir 
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das quais serão calculadas as novas peças, determinadas músicas do Alto Xin-
gu, por exemplo, podem ser memorizadas por especialistas a partir de uma 
única escuta, donde uma série de cuidados em torno de sua difusão, evitando 
eventuais roubos por músicos de outras aldeias (ver entre outros Piedade 
2004 e Menget 2001).

No mesmo sentido, Piedade (idem) fala ainda da possibilidade, nos re-
pertórios wauja de kawoká, dos dois flautistas acompanhantes tocarem peças 
que apenas o flautista mestre conhecia antecipadamente. A parte do acompa-
nhamento, dentro de uma mesma suite, é previsível, mesmo em se tratando 
de novas peças.

Um outro exemplo, sublinhado por Beaudet e extrapolando a esfera 
unicamente musical, seria o de determinadas danças wayãpi do Alto Oiapo-
que cuja realização pode ser rara, precedida de  vários anos de intervalo. O 
autor descreve uma dança jaguarundi/yawalunã realizada em 1995 e que pro-
vavelmente havia permanecido adormecida “desde pelo menos 1971” (2010: 
14). A memória e a possibilidade de aprendizado no momento mesmo da 
realização de uma dança como essa só seriam em parte viáveis, mais uma vez, 
graças a estruturas formais compartilhadas com outros objetos.

Com foco nos enunciados verbais kõmãyxop, a personificação ou sub-
jetivação dos diferentes yãmĩy é acompanhada ainda de uma subjetividade 
enunciativa, uma elipse poética. Os versos dos cantos são fragmentários. Eles 
apresentam de forma intensa aspectos parciais de situações que só encontra-
riam um perfil extensivo através da forma narrativa. As letras cantadas e as 
narrações míticas dividem com frequência um mesmo fundo temático. Elas 
podem tratar dos mesmos eventos e dos mesmos personagens, o que se torna 
explícito diante das reverberações, aqui e ali, de uma modalidade à outra3.

As duas modalidades guardam no entanto uma grande distância esti-
lística4. Segundo Tugny, “cantar a história [cantar as passagens míticas] não 
significa (…) narrar um acontecimento a posteriori, ou não apenas: os can-
tos são extremamente econômicos, se resumem muitas vezes a um instante 
da captura” (2011b: 37). O ponto de vista cantado é predominantemente 

3. A primeira das duas versões do mito de origem de kõmãyxop apresentadas ante-
riormente é marcada de citações deste tipo, onde Toninho Maxakali parafraseia sua 
narrativa com cantos.
4. A título ilustrativo, vide canto equivalente à faixa 70, bem como à nota corres-
pondente.
 O contraste entre as óticas “canto” e “narração mítica” parecem comuns nas terras 
baixas indígenas da América do Sul. Cesarino fornece diferentes exemplos: Cesarino 
2006: 109, Taylor 1993 (apud Cesarino, idem: ibidem) e Viveiros de Castro 1986 
(apud Cesarino, idem: ibidem).
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interno: fragmentos não-exaustivos de um evento são constantemente apre-
sentados num tempo presente, a partir da perspectiva de um agente ou tes-
temunha direta da ação, com um recurso dêitico. Esta subjetividade resulta 
muitas vezes em casos extremos onde uma ausência de terceiras e mesmo de 
segundas pessoas invade o texto. Não se fala “de”, mas “com” ou, de forma 
ainda mais radical, se escuta uma pluralidade de sujeitos paralelos falando to-
dos em primeira pessoa. Um exemplo eminente corresponderia ao canto que 
precede a faixa 204, ou à série de cantos a partir de 294. Nestes momentos, a 
voz do enunciador é cindida, dividida entre diferentes sujeitos5.

Esta fragmentação e esta parcialidade acentuadas das letras e dos enun-
ciadores, acrescida da fixidez das estruturas formais prévias, dão aos cantos 
um tipo de historicidade fotográfica: várias das letras vão apresentar imagens 
condensadas em poucas linhas – “jacaré deitado por cima do seu brejo” (faixa 
3) – numa espécie de limite extremo precedendo a (narr)ação ou do instante 
congelado em pleno movimento. Romero, apoiado pelo “etimólogo” local 
Isael Maxakali, parte da tradução literal das partículas formadoras do termo 
yãmĩy – onde o enfatizador “yã” é seguido do verbo “mĩy / fazer” – para 
enfatizar sua associação à transformação mesma, àquilo que “está formando, 
formando, mas ainda não acabou...” (2015: 82).

A economia material das palavras é dobrada pela utilização de um mate-
rial melódico sucinto. As melodias ao lado das quais se articulam as letras se 
reduzem a escalas minimalistas, compostas por dois ou três graus.

5. Para este assunto, ver a pessoa múltipla ou fractal do xamã marubo descrita por 
Cesarino (2008), bem como as polifonias enunciativas dos cantos xamânicos e do 
ritual homicida araweté (Viveiros de Castro 1986, 1992, 2002).
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canto faixa 3

hak hax 
ya’a’ak hax
a i i ya

/ 1  1
/ 5 5 1  1
/ 5 5 1  1

‘ãnex xex yõm
‘ãnex xex yõm
pok yom potup mõ mi
pok yom potup mõ mi

jacaré deitado
jacaré deitado
por cima do seu brejo
por cima do seu brejo

/ 5 5 1  1
/ 5 5 1  1
/ 1  1    4 4 1  1
/ 1  1    4 4 1  1

escala melódica 
de dois sons

(entre os dois
graus, intervalo 
de uma terça
menor
comprimida*)

ya’a’ak hax
ya’a’ak hax 
a i i ya

/ 5 5 1  1
/ 5 5 1  1
/ 5 5 1  1

‘ãnex xex yõm
‘ãnex xex yõm
pok yom potup mõ mi
pok yom potup mõ mi

/ 5 5 1  1
/ 5 5 1  1
/ 1  1    4 4 1  1
/ 1  1    4 4 1  1

ya’a’ak hax
ya’ak mi ax ho (ho)

/ 5 5 1  1
/ 5 5 4 4 7

* Ao longo de um extenso trecho inicial, o diapasão dos cantos de Kõmãyxop Ver-
melha vai desenhar uma linha ligeiramente ascendente, da qual tratarei adiante. À 
medida em que o registro vocal modula ascendentemente, a terça menor comprimida 
vai se tornar uma segunda maior. Esta compressão harmônica, quase imperceptível a 
ouvido nu, só será concluída após uma centena de cantos.

Aqui como alhures na América do sul indígena, estruturas de base claras 
e recorrentes ocupam um papel importante no acesso extremamente aber-
to à prática musical. Existem especialistas, pessoas cujo conhecimento faz 
prova de grande erudição. Mas a participação em festas e a prática inerente 
dos cantos yãmĩy é não somente aberta à comunidade de forma generalizada 
como acessível ao não especialista. Acompanhar os cantores experientes, de 
forma já prazerosa, é uma tarefa que exige atenção, mas sem outros esforços 
particulares, permanecendo ao alcance de todos6. Resulta daí um ambiente 

6. Frase alheia praticamente copiada-colada: “Participar às danças não apresenta di-
ficuldades particulares. De fato, as pessoas dessas aldeias do alto Oiapoque mostram 
um espírito de abertura que facilitou o aprendizado desta estética. Mas talvez seja esta 
estética músico-coreográfica mesma que é aberta, que sua aquisição requeira atenção, 
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onde o público se torna facilmente ator das situações, mesmo se a partir de 
níveis de leitura ou comprometimento variáveis.

A rítmica dos cantos será em grande parte estabelecida segundo um es-
tilo declamatório. A sensação de pulsação ou de durações regulares implícitas 
que serviriam de pano de fundo à articulação sonora é consideravelmente 
limitada: mesmo quando uma sentença/verso “a” elabora um embrião de 
pulsação ou um nível de previsibilidade rítmica qualquer, o verso “b” pareado 
a “a” apresenta em relação a este último uma medida desproporcional, que 
aborta a referência inicial7. A estrofe exclusiva do canto equivalente à faixa 
3, que nos serve até aqui de ilustração, entraria precisamente neste caso. O 
primeiro verso, “‘ãnex xex yõm / / 5 5 1  1”, sugere uma regularidade que 
é apagada pelo verso seguinte “pok yom potup mõ mi / / 1  1    4 4 1  1”, 
cuja rítmica interna não é função de um sistema de tipo fracionário/esqua-
drinhado e cuja duração total é maior e independente da do primeiro verso.

desproporção entre a duração de dois versos
canto faixa 3

‘ãnex xex yõm
‘ãnex xex yõm
pok yom potup mõ mi
pok yom potup mõ mi

/ 5 5 1  1
/ 5 5 1  1 
/ 1  1    4 4 1  1 
/ 1  1    4 4 1  1

Este aspecto temporal corresponderia a uma fonte de movimento den-
tro das simetrias que acabaram de ser abordadas. As estrofes exclusivas, com 
letras lexicais, teriam, em contrapartida das repetições em pares, um germe 
interno de desequilíbrio rítmico.

Nas partes comuns, os versos não são sistematicamente apresentados 
em pares, o que é ao contrário praticamente uma regra no caso das estrofes 
exclusivas a cada canto. Chamaremos provisoriamente as partes comuns de 

memória, em suma interesse, mas não esforços particulares” (Beaudet 2009: 7-8, itálicos 
meus).
7. Como veremos mais tarde, a exceção mais importante se encontraria aqui den-
tro da segunda intervenção de Kõmãyxop Vermelha onde, apesar da linha temporal 
permanecer sensivelmente maleável, os versos de cada canto são compostos a partir 
de um ritmo regular e de uma mesma duração, resultando num tipo de quadratura.
Restaria a dizer que os movimentos corporais motivados espontaneamente pela músi-
ca, como flexões dos joelhos e flexões torácicas laterais, realizados pelos cantores fora 
do contexto de dança formal, mostram uma não correspondência métrica patente em 
relação ao texto musical, e isto de forma generalizada a todos os repertórios yãmĩyxop. 
Para um exemplo nesse sentido, ver Tugny 2011b: 168-169.
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“introdução”, “interlúdio” e “coda”.

partes comuns – faixas 2-6
introdução interlúdio coda

    hak hax 
ya’a’ak hax
a i i ya

/        1  1
/ 5 5 1  1
/ 5 5 1  1

ya’a’ak hax
ya’a’ak hax 
a i i ya

/ 5 5 1  1
/ 5 5 1  1
/ 5 5 1  1

ya’a’ak hax
ya’ak mi ax ho (ho)

/ 5 5 1  1
/ 5 5 4 4 7

Há aqui um tipo de sugestão de fluxo regular subjacente, construído 
a partir da linha rítmico-melódica “/ 5 5 1  1”, em consonância com o 
primeiro verso da estrofe, que anuncia um sujeito singular (no caso da faixa 
3, o “jacaré deitado”). O fluxo é percebido de forma mais clara através do 
interlúdio: três versos articulados sobre a mesma linha “/ 5 5 1  1”, os dois 
primeiros sobre as mesmas sílabas “ya’a’ak hax”, formando um par.

Este fluxo virtual do qual o interlúdio seria o esboço mais acabado pas-
sa, na introdução ou na coda, por um recorte. Na introdução, o primeiro ver-
so começa diretamente pelas duas últimas sílabas/notas da fórmula “ya’a’ak 
hax / / 5 5 1  1”, com o acréscimo de um “h” inicial, que produz “hak hax / 
/ 1  1”. Na coda, o segundo verso marca uma cesura, cujo contraste é acen-
tuado pela apresentação de materiais originais: uma aceleração rítmica e uma 
última sílaba cuja altura é ligeiramente mais aguda que a do primeiro grau 
da escala e desliza ainda sutilmente em glissando ascendente. O resultado é 
um objeto francamente estrangeiro e funcional, que serve para encerrar cada 
canto – “ya’ak mi ax ho / / 5 5 4 4 7”8.

8. Trata-se mais uma vez de um processo que parece apresentar ecos alhures nas terras 
baixas da América do sul indígena. A música de flauta solo waiwai, por exemplo, é 
composta por uma sucessão de enunciados melódicos homogêneos em sua rítmica e 
em seu desenvolvimento temático (ver Fock 1963). A linha homogênea é bruscamen-
te quebrada por um trilo dissonante – em registro agudo e com um ligeiro glissando 
ascendente sobre a última nota, de forma muito próxima ao “ho” conclusivo dos can-
tos kõmãyxop. Diríamos que estes objetos musicais servem de demarcação dos limites 
das peças que, de outra forma, poderiam ser prolongadas.
 Para fórmulas de conclusão musical fixas na Amazônia guianesa, ver Beaudet 1997: 
117.



151

KÕMÃYXOP VERMELHA

A primeira série de cantos tratada (faixas 2 a 6) seria um exemplo, ainda 
que curto, da evolução do discurso de uma peça à outra. Via de regra, po-
deríamos agrupar os cantos de acordo com segmentos temáticos, tanto lite-
rários quanto musicais. Um tema zoológico (apresentando espécies animais 
de hábitos ou habitats comuns), astronômico, mitológico ou em referência 
à própria festa orienta uma espécie de aglutinação em zonas temáticas ou 
suites. O primeiro momento de atividade exclusiva da Kõmãyxop Vermelha 
mostra suites curtas em relação a aglutinações ulteriores (que poderão ser 
compostas por dezenas de objetos), apresentando uma palheta razoavelmente 
variada de materiais e de tratamentos dos materiais, como se este momento 
inicial do repertório se prestasse a um apanhado de procedimentos e tipos de 
temas que retornarão mais tarde e mais detidamente.

cantos faixa 2-6
As letras se abrem, na série faixas 2 a 6, através das imagens de três sujei-

tos que têm por denominador comum um espaço semiaquático, às margens 
ou na superfície de uma água rasa: um frango d’água, uma saracura, um 
jacaré, numa sugestão indireta da morada das kõmãy no fundo de um rio. 
Se observarmos mais em detalhe, a ordem na qual os três personagens são 
apresentados mostra uma gradação de semelhança: os pássaros são agrupados 
entre si antes de se associarem ao jacaré. O fragmento de verso “potup mõ 
xip / junto(a)s dentro do” segue este subgrupamento: ele é comum ao fran-
go d’água e à saracura mas modula em “potup mõ mi / deitado por cima (e 
sozinho)” para o jacaré.

Os três sujeitos são apresentados sob um mesmo contorno melódico. 
O frango d’água, porém, se articula a partir de dois versos sem repetição. A 
saracura e o jacaré dobram estes versos, cada um deles sendo imediatamente 
retomado.

Por fim, os três sujeitos iniciais são multiplicados por dois: os cantos

equivalentes às faixas 2, 4 e 31 são seguidos de uma retomada variada. Os 
cantos 5, 6 e o seguinte (ausente nos registros sonoros em anexo) retornam 

1. Ordem ideal.
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à estrutura geral e às letras dos três cantos precedentes com a modificação 
de um detalhe: a terceira sílaba do primeiro verso (“kup” ou “xex”), tanto 
quanto a segunda sílaba do verso seguinte “xex”, “xop” ou “yom” avançam em 
um grau melódico. O contorno “putux kup nox / / 5 5 1  1” (faixa 2), por 
exemplo, se torna “putux kup nox / / 5 5 2  1” (faixa 5), bem como “kuk 
xex potup mõ xip / / 1  1    4 4 1  1” (faixa 2) se torna “kuk xex potup mõ 
xip / / 1  2    4 4 1  1” (faixa 5).

parte exclusiva – faixa 2

putux kup nox
frango d’água perna comprida
kuk xex potup mõ xip
juntos dentro do rio

/ 5 5 1  1

/ 1  1   4 4 1  1

parte exclusiva – faixa 4

putux kup mã na   
saracura preta perna vermelha
putux kup mã na  
saracura preta perna vermelha
mot xop potup mõ xip  
juntas dentro do taboal
mot xop potup mõ xip
juntas dentro do taboal

/ 5 5 1  1

/ 5 5 1  1

/ 1  1    4 4 1  1

/ 1  1    4 4 1  1

parte exclusiva – faixa 3

‘ãnex xex yõm
jacaré deitado
‘ãnex xex yõm
jacaré deitado
pok yom potup mõ mi
por cima do seu brejo
pok yom potup mõ mi
por cima do seu brejo

/ 5 5 1  1

/ 5 5 1  1

/ 1  1    4 4 1  1

/ 1  1    4 4 1  1
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parte exclusiva – faixa 5

putux kup nox
frango d’água perna comprida
kuk xex potup mõ xip
juntos dentro do rio

/ 5 5 2  1

/ 1  2   4 4 1  1

parte exclusiva – faixa 6

putux kup mã na   
saracura preta perna vermelha
putux kup mã na  
saracura preta perna vermelha
mot xop potup mõ xip  
juntas dentro do taboal
mot xop potup mõ xip
juntas dentro do taboal

/ 5 5 2  1

/ 5 5 2  1

/ 1  2    4 4 1  1

/ 1  2    4 4 1  1

parte exclusiva – (-)

‘ãnex xex yõm
jacaré deitado
‘ãnex xex yõm
jacaré deitado
pok yom potup mõ mi
por cima do seu brejo
pok yom potup mõ mi
por cima do seu brejo

/ 5 5 2  1

/ 5 5 2  1

/ 1  2    4 4 1  1

/ 1  2    4 4 1  1

Paralelamente, assistimos a uma elevação linear da afinação global e da 
amplitude de emissão vocal que atravessam a série como um todo. Os regis-
tros sonoros em anexo dão a escutar, ao fim dos quase cinco minutos e dos 
cinco cantos que compõem a série, uma transposição do material melódico 
de aproximadamente um tom. Se escutarmos as notas iniciais das faixas 2, 
3, 4, 5 e 6 lado a lado, a modulação progressiva e sutil do diapasão inicial 
mostra uma ação fina mas sistemática, a amplitude sonora acompanhando e 
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acentuando a elevação tonal.
cantos faixa 7-14

A partir do canto faixa 7, teremos uma nova série curta, que se estende 
até o canto faixa 14 e que exibe invariavelmente o enunciado literário “xop, 
ãm mep kõmã xop / xop, saiam todos juntos kõmãyxop”. Teremos aqui uma 
imbricação entre material próprio a cada peça e material comum a toda a 
série. Paralelamente, as letras operam a passagem de um tema zoológico (ou, 
em imagem subjacente, das águas habitadas por kõmãyxop) a uma auto refe-
rência à festa, certamente ao movimento de dança onde blocos masculinos e 
femininos se movimentam de forma coordenada. Esta nova série lança mão 
de processos de variação próximos do caso precedente, explicitando talvez 
um pouco melhor a relação entre repetição de determinadas sentenças e tor-
ções que germinam pouco a pouco do seu interior.

Levantei antes o fato de cada canto, além das suas reiterações ou do-
bramentos internos (pares de versos, pares de estrofes), ser ainda sistemati-
camente retomado pelo segundo grupo cantor (ritornello do canto integral). 
A série de cantos faixa 7 a 14 mostraria os primeiros exemplos de um pro-
cedimento onde um canto é, após uma rotina standard realizada pelos dois 
grupos cantores, relido ainda numa versão dilatada. Num primeiro momen-
to ele se apresenta sob uma variante curta, com um índice menos elevado 
de repetição interna. Esta variante curta é chamada “ũ xahi / parte”. Em 
seguida, ele dá origem a uma variante mais longa, chamada “ũm tox yãhã / 
inteiro”, apresentando repetições de versos e estrofes próprios. Os pares de 
cantos equivalentes às faixas 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 remetem todos à 
relação parte/inteiro. Consideremos um instante o primeiro deles.

A segunda estrofe do canto faixa 7 é na faixa 8 expandida a partir do 
simples dobramento de linhas internas. Um ponto de repetição é ali coloca-
do no meio do segundo verso. A estrofe em sua versão expandida será ainda 
articulada não uma vez, como na faixa 7, mas três vezes.
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canto faixa 7 canto faixa 8

xop
‘ãm mep kõmã xop
‘ãm mep ya a i
ha i i ya

kõmã xop
‘ãm mep kõmã xop
‘ãm mep ya a i
hax i yak ha mi ax ho

/ 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 2

/ 4 5 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 5 7

xop
‘ãm mep kõmã xop
‘ãm mep ya a i
ha i i ya

kõmã xop
‘ãm mep kõmã xop
‘ãm mep kõmã xop
‘ãm mep ya a i
ha i i ya

kõmã xop
‘ãm mep kõmã xop
‘ãm mep kõmã xop
‘ãm mep ya a i
ha i i ya

kõmã xop
‘ãm mep kõmã xop
‘ãm mep kõmã xop
‘ãm mep ya a i
hax i yak ha mi 
ax ho

/ 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 2

/ 4 5 2
/ 4 4 4 5 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 2

/ 4 5 2
/ 4 4 4 5 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 2

/ 4 5 2
/ 4 4 4 5 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 2
/ 4 4 4 4 5 7

Seria interessante assinalar o fato de nenhum dos novos versos (faixa 8) 
apresentar uma novidade intrínseca em relação aos precedentes (faixa 7). A 
originalidade do segundo canto comparado ao primeiro não reside em seus 
materiais. Ela é ao contrário de ordem relacional: trata-se dos mesmos versos 
e das mesmas estrofes, em maior ou menor número de ocorrências. A refe-
rência para se situar dentro de cada um dos dois textos passa pela memória ou 
pelo cálculo das repetições entre versos ou entre estrofes, a despeito de uma 
outra dicotomia interna qualquer. A dimensão temporal, reduzida à simples 
expressão de ritornelli, define assim uma discrição entre o que equivalerá 
a dois objetos distintos. Teríamos aqui uma mini demonstração da impor-
tância dada à experiência material do tempo, assunto ao qual retornaremos 
mais tarde: dedicar mais ou menos tempo a uma mesma matéria musical não 
corresponde a um mesmo resultado final.

Por fim, a projeção de uma simetria especular exibida pelo par “versão 
inicial ‘parcial’ / versão amplificada ‘integral’” tem como mediador um espe-
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lho convexo, como num parque de diversão: o “inteiro” é de fato um reflexo 
da “parte”, um seu duplo, mas ele é deformado por uma ampliação que o põe 
em desequilíbrio diante do modelo.

Prosseguindo dentro da mesma série, os cantos faixas 9, 11 e 13 serão 
desenvolvidos a partir de microvariações de 7. As únicas diferenças serão per-
cebidas no primeiro verso de cada segunda estrofe: o canto faixa 9 vai dobrar 
ali a última sílaba (“xop”); o canto faixa 11 vai retornar à duração inicial, sem 
adição silábica, elevando em um grau a altura da segunda sílaba (“mã”); o 
canto faixa 13, enfim, vai lançar mão de ambos os procedimentos – ele vai 
manter a elevação melódica sobre a segunda sílaba (“mã”) e repetir a sílaba 
final (“xop”)2.

canto faixa 7
começo 2a estrofe

kõmã xop
‘ãm mep kõmã xop

/ 4 5 2
/ 4 4 4 4 5

faixa 9
idem

kõmã xop xop
‘ãm mep kõmã xop

/ 4 5 2  2
/ 4 4 4 4 5

faixa 11
idem

kõmã xop
‘ãm mep kõmã xop

/ 4 6 2
/ 4 4 4 4 5

faixa 13
idem

kõmã xop xop
‘ãm mep kõmã xop

/ 4 6 2  2
/ 4 4 4 4 5

cantos faixa 15-22

O repertório que se segue até o fim da primeira intervenção cara à 
Kõmãyxop Vermelha vai retomar quase sistematicamente o mesmo processo 
para cada suite. Se examinássemos os quatro pares de cantos imediatamente 
consecutivos, por exemplo, veríamos um reemprego termo a termo da elabo-
ração de pares “parte/inteiro”.

2. Por uma questão prática, não mencionarei individualmente os cantos faixa 10, 
12 e 14. Eles guardam em comparação a suas variantes curtas exatamente a mesma 
relação estabelecida entre 7 e 8. Assim, 9, 11 e 13 estão respectivamente para 10, 12 
e 14 como 7 está para 8.
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canto faixa 15

kõmã xop ha a a i
ya a i ha i i ya

kõmã xop ha a a i 
kõmã xop ha a a i 
ya a i ha i yak ha mi ax ho (ho)

/ 1 2 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1

/ 1 2 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1
/ 1 1 2 1 4 4 5 7

canto faixa 16

kõmã xop ha a a i
ya a i ha i i ya

kõmã xop ha a a i 
kõmã xop ha a a i 
kõmã xop ha a a i 
ya a i ha i i ya 

kõmã xop ha a a i 
kõmã xop ha a a i 
kõmã xop ha a a i 
ya a i ha i i ya 

kõmã xop ha a a i 
kõmã xop ha a a i 
kõmã xop ha a a i 
ya a i ha i yak ha mi ax ho (ho)

/ 1 2 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1

/ 1 2 2  4 1 1 1
/ 1 2 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1

/ 1 2 2  4 1 1 1
/ 1 2 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1

/ 1 2 2  4 1 1 1
/ 1 2 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1
/ 1 1 2 1 4 4 5 7

canto faixa 15
começo 2a estrofe

kõmã xop ha a a i
kõmã xop ha a a i

/ 1 2 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1

faixa 17
idem

kõmã xop ha i ha i ha a a i
kõmã xop ha a a i

/ 1 2 2  2 2 2 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1

faixa 19
idem

kõmã xop ha i ha a a i
kõmã xop ha a a i

/ 1 2 3  2 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1

faixa 21
idem

kõmã xop ha i ha i ha a a i
kõmã xop ha a a i

/ 1 2 3  2 2 2 2  4 1 1 1
/ 1 4 4 2  4 1 1 1

A primeira intervenção de Kõmãyxop Vermelha é modesta (aproxima-
damente sessenta cantos) e vai expor em suas letras imagens na maior parte 
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internas à circunferência da própria festa. Com a exceção da série inicial onde 
figuram frango d’água, saracura e jacaré, onde a alusão à morada subaquática 
das kõmãy é indireta, todos os cantos restantes vão trazer referências verbais 
explícitas à dança, à comida, ao canto, às roupas, aos gritos ou ainda à pin-
tura feminina e à cores vermelha e preta (aliás já presente em “saracura preta 
perna vermelha”).

Além disso, as letras dos cantos lembrarão com uma insistência marca-
da o simples termo “kõmãy” ou “kõmãyxop”, ainda que através de pequenas 
variações lexicais: “kõmã” (faixas 7-14 e 15-22), “kõmãk” (páginas 33-43 do 
anexo e faixas 23-26, 41-42, 43-47, 48-53, 55-60), “kõmãg” (faixas 33-42), 
“kõnãy” (faixas 62-65).

Os cantos de Kõmãyxop Vermelha mostrarão de fato, aqui como num 
segundo momento dedicado a ela, uma tendência mais econômica no que 
diz respeito às fórmulas verbais utilizadas nas partes exclusivas a cada canto. 
Um grande número de fórmulas ou imagens levantadas pelas letras serão 
retomadas de um canto ao outro, com um teor de redundância elevado. Re-
tornaremos mais tarde ao assunto.

Por enquanto, para aqueles que queiram acompanhar esta primeira 
grande parte do repertório mais adiante, notarei as seguintes articulações de-
limitando cada conjunto de cantos, bem como a temática central das letras. 
Os registros sonoros apresentados em anexo mostram um traço saliente mar-
cando cada começo dos diferentes subgrupos ou suites: o público feminino 
é responsável por uma onda de risos e de gritos de interjeição cada vez que 
o repertório mostra uma mudança de direção. Uma tradução possível para 
essa série de ovações seria a de uma auto-musicologia: uma camada discursiva 
integrante do sistema, onde a um só tempo as mulheres mostram prazer em 
dançar, aprovam o trabalho acústico masculino, e confirmam seu papel de 
receptoras, confirmam que a música se endereça a elas.

faixa 2 até a página 16 (do anexo): frango d’água / saracura / jacaré
faixa 7 a 14: saiam todos juntos kõmãyxop
faixa 15 a 22: kõmãyxop ha i ha i ha a a i
página 33 a 43 (do anexo): as mulheres dos kõmãy
faixa 23 a 26: kõmãy toda arrumada lá vem trazendo / vai com a comida / 

vai menstruada / vai com o macaco-prego
faixa 27 a 32: minha comida bonita / eu canto bonito / indo todos mistu-

rados bonito 
faixa 33 a 42: idem três anteriores / lá vem kõmãy gordo / suçuarana com 

seus dentes
faixa 43 a 47: kõmãy, pega a roupa / kõmãy, grita chamando / kõmãy, [colhe 

a] raiz da begônia / kõmãy, apanha as flechas
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faixa 48 a 54: kõmãy, pintando o rosto com pequenos motivos / kõmãy, sua 
vagina / mãe de kõmãy, mamilo preto

faixa 55 a 61: mulheres de kõmãy, todas gritando / com farta tinta negra 
traçam no corpo semicírculos / abaixam o galho cheio de jenipapo / 
com muita tinta negra pintam a barriga bonita / com muita tinta negra 
pintam o corpo com círculos

página 99 a 101 (do anexo): idem
faixa 62 a 66: kõmãy, nossa peneira de pesca queimou
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KÕMÃYXOP PRETA

Kõmãyxop Preta, por sua vez, vai apresentar letras nas quais as autorrefe-
rências à festa, quando persistem, acontecem de forma mais sugestiva, num 
repertório que se abre, em extensão e em conteúdo, a uma maior quantidade 
de sujeitos e situações: pássaros, mamíferos, plantas, yãmĩy, insetos, etc., ten-
do por ambiente espaços e ações em grande parte distantes da aldeia1.

Esta parte do repertório deixa claramente transparecer mecanismos mu-
sicais agindo numa linha temporal mais ampla que as simples suites. Chamei 
até aqui a atenção para procedimentos composicionais numa escala interna a 
cada canto ou de um canto ao outro mas interna a cada suite. A atual passa-
gem de Kõmãyxop Preta vai a seu turno fornecer inúmeros exemplos de pro-
cedimentos musicais que associam elementos presentes em suites distintas, 
numa proporção mais estendida.

Tais suites mostram uma tendência à imbricação com seus vizinhos 
imediatos mas também, para algumas delas, com vizinhos indiretos, engen-
drando uma forma composicional que privilegia a multidirecionalidade das 
leituras, mesmo que a ordem dos cantos seja (ideal e em grande medida 
praticamente) fixa. A forma privilegiaria ao mesmo tempo um alinhamento 
na hierarquia dos objetos, por diferentes razões. Em primeiro lugar, as va-
riações sucessivas a partir de um conjunto de dados iniciais se aproximam 
muito mais do exercício de uma análise combinatória do que de processos 
arborescentes. Segundo, ainda que os cantos estabeleçam variações a partir 
de materiais apresentados alhures, a ideia de um tema ou objeto principal 
subentendido no emprego clássico do termo “variação” em música, é apagada 
pela transformação constante do registro das variações: para guardar um tom 
abstrato, C retoma um traço de B que não se encontra necessariamente no 
mesmo nível do traço que B retoma de A. Finalmente, materiais de cantos 
já distantes podem emergir aqui e ali estabelecendo linhas de fuga como um 
tipo de polifonia virtual em larga escala. Retomaremos aos poucos cada um 
destes pontos através da observação direta do material.

1. Para um sobrevoo facilitado, referir-se ao “índice detalhado das transcrições e tra-
duções” em anexo, ainda que ele não dê conta dos agrupamentos em suites.
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IMBRICAÇÃO ENTRE AS SUITES
cantos faixa 67-71

Tomemos o exemplo inicial dos cantos faixa 67-71.

67

intro-
dução

estrofe

inter-
lúdio

estrofe

coda

hak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te
yõg puk yok pumi tu u
xapux nã mi

ya’ak ha i hak hi
ya’ak ha i
yak ha i yai

mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te
yõg puk yok pumi tu u
xapux nã mi

ya’ak hak ai’ax ho

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 2 2  1 2  1 1
/ 2 2  1 4 2  1 1
/ 5 5 5 2

/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 2 2  1 2  1 1
/ 2 2  1 4 2  1 1
/ 5 5 5 2

/ 4 2  1 5 5 5 5 7

um pica-pau no meio da 
pequena revoada me viu /
virou-se e veio ao encon-
tro do meu suco de mel /
eu te servi agarrado na 
árvore

um pica-pau no meio da 
pequena revoada me viu /
virou-se e veio ao encon-
tro do meu suco de mel /
eu te servi agarrado na 
árvore
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68

intro-
dução
estrofe

inter-
lúdio
estrofe

coda

[idem anterior]

mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te
mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te
yõg puk yok pumi tu u
yõg puk yok pumi tu u
xapux nã mi

[idem anterior]

mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te
mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te
yõg puk yok pumi tu u
yõg puk yok pumi tu u
xapux nã mi

[idem anterior]

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 4 2  1 1

/ 5 5 5 2

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 4 2  1 1

/ 5 5 5 2

um pica-pau no meio da 
pequena revoada me viu /
virou-se e veio ao encon-
tro do meu suco de mel /
eu te servi agarrado na 
árvore

um pica-pau no meio da 
pequena revoada me viu /
virou-se e veio ao encon-
tro do meu suco de mel /
eu te servi agarrado na 
árvore

69

intro-
dução
estrofe

inter-
lúdio
estrofe

coda

[idem anterior]

xup kak mũ’ĩ nõg xop te
xup kak mũ’ĩ nõg xop te
yõg puk yok pumi tu he
yõg puk yok pumi tu he
mõ xanet
mõ xanet nãmi

[idem anterior]

xup kak mũ’ĩ nõg xop te
xup kak mũ’ĩ nõg xop te
yõg puk yok pumi tu he
yõg puk yok pumi tu he
mõ xanet
mõ xanet nãmi

[idem anterior]

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 4 2  1 1

/ 1 4 2
/ 1 4 2 4  1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 4 2  1 1

/ 1 4 2
/ 1 4 2 4  1

um papa-mel no meio do 
pequeno bando me viu /
virou-se e veio ao encon-
tro do meu suco de mel /
vai gritando /
vai gritando agarrado na 
árvore

um papa-mel no meio do 
pequeno bando me viu /
virou-se e veio ao encon-
tro do meu suco de mel /
vai gritando /
vai gritando agarrado na 
árvore
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70

intro-
dução
estrofe

inter-
lúdio
estrofe

coda

[idem anterior]

kãyãta xeka te
kãyãta xeka te
‘ĩkox xetut konĩy
‘ĩkox xetut konĩy
yãy hã xanet nãmi
yãy hã xanet nãmi

[idem anterior]

kãyãta xeka te
kãyãta xeka te
‘ĩkox xetut konĩy
‘ĩkox xetut konĩy
yãy hã xanet nãmi
yãy hã xanet nãmi

[idem anterior]

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

sucuri grande se enrolou

a boca de sua mulher

suspirando, gritando no 
chão

sucuri grande se enrolou

a boca de sua mulher

suspirando, gritando no 
chão

71

intro-
dução
estrofe

inter-
lúdio
estrofe

coda

[idem anterior]

xoka meka mũn te
xoka meka mũn te
hõm nãk tu xit xop hã
hõm nãk tu xit xop hã
yãn xup kex nõ’ã nẽ
yãn xup kex nõ’ã nẽ

[idem anterior]

xoka meka mũn te
xoka meka mũn te
hõm nãk tu xit xop hã
hõm nãk tu xit xop hã
yãn xup kex nõ’ã nẽ
yãn xup kex nõ’ã nẽ

[idem anterior]

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

cotia comeu

pequena já comeu muito

a comida dela vai rápido 
acabando

cotia comeu

pequena já comeu muito

a comida dela vai rápido 
acabando
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Os cinco cantos iniciais enumeram quatro espécies animais diferentes, 
sem traços comuns aparentes – pica-pau, papa-mel, sucuri e cotia. A estru-
tura rítmico-melódica é praticamente a mesma para todo o conjunto: duas 
alturas com intervalo de uma terça menor, a mais grave sendo frequente-
mente pronunciada em vibrato, articuladas em três sentenças distintas que 
correspondem aos três versos de cada estrofe. Com a exceção praticamente 
única dos versos “xapux nã mi” dos cantos 67 e 682 e de “mõ xanet / mõ xanet 
nãmi” de 69, o contorno é idêntico para as quatro peças, que se diferenciam 
pelos conteúdos verbais exclusivos.

Apesar da primeira impressão, os quatro sujeitos mobilizados compar-
tilham alguns traços comuns. Todos os quatro – pica-pau, papa-mel, sucuri 
e cotia – são apresentados em plena refeição: os dois primeiros bebem suco 
de mel; a terceira devora seu próprio marido, informação indireta acessível 
apenas a um público com conhecimento prévio da mitologia associada aos 
cantos3; a última come “sua comida”, num tom genérico.

Sem que ela seja explicitada verbalmente, a aproximação entre pica-pau 
e papa-mel remete ao ponto de vista da abelha, para a qual ambos os sujeitos 
seriam análogos. Um como outro dividem uma mesma imagem: eles veem 
a narradora/cantora (Kõmãyxop Preta ao mesmo tempo em que abelha) do 
“meio de um pequeno bando”, eles se viram e vêm ao encontro do seu suco 
de mel. Ambos estão, finalmente, “agarrados na árvore”, postura anunciada 
no último verso de cada estrofe exclusiva4.

O primeiro verso da sucuri se constrói sobre um deslocamento prosó-
dico onde as palavras “kãyãta” e “xeka” são seccionadas do ponto de vista 
melódico. Ainda que em 70 o conteúdo verbal seja muito diferente daquele 
do primeiro verso dos cantos 67/68 ou 69, mantém-se entretanto a partícula 
final “te”. A sucuri guarda também em relação aos cantos que a precedem a 
indicação de uma posição “nãmi” / “deitada sobre uma superfície” – vertical 
e elevada num dos casos (a árvore), horizontal e baixa no outro (no chão). 
Finalmente, a sucuri e o papa-mel “xanet” / “gritam”.

A cotia seria talvez o sujeito mais singular do grupo. Além dos traços 
gerais compartilhados – linha rítmico-melódica e referência à comida – ela 
conserva o ergativo “te”, que marca o sujeito, e que aparece no final do pri-
meiro verso, fazendo dele uma sílaba pedal que atravessa os quatro cantos.

2. Que mantêm entre si a relação parte/inteiro.
3. Ver nota a respeito do canto faixa 70 em anexo.
4. A aproximação entre pica-pau e papa-mel pelo intermédio do mel é patente nas 
terras baixas da América do Sul indígena. Ela é trabalhada em “do mel às cinzas” 
(Lévi-Strauss 2005 (1966)) a partir do cruzamento de mitos do Chaco e das Guianas, 
em torno da “mulher louca por mel”.
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Assiste-se aqui a um sistema de empréstimos ou de zonas de contato 
estabelecidas de forma dinâmica, em passagens e proporções variáveis. Os 
materiais que se repetem entre as partes exclusivas dos cantos não se encon-
tram num lugar ou apresentam um tamanho regulares. A exceção melódica 
dos versos “xapux nãmi” e “mõ xanet nãmi” dos cantos faixa 67/68 e 69, 
respectivamente, ou a singularidade de 71 acentuam tal disposição.

O que veremos na primeira grande intervenção de Kõmãyxop Preta (que 
vai do canto faixa 67 a 236) é a multiplicação do processo dinâmico de im-
bricação numa escala inter-subconjuntos de cantos.

Poderíamos propor uma divisão desta fatia do repertório kõmãyxop em 
blocos contendo cada um várias suites diferentes. Para se ter uma ideia, a in-
trodução será a mesma para todas as peças da faixa 67 (início da intervenção 
de Kõmãyxop Preta) até a 1355, delineando um primeiro bloco homogêneo 
onde vão porém desfilar não menos que 16 suites diferentes. Os interlúdios e 
as codas, na maior parte dos casos, serão também idênticos. Outras vezes, eles 
se abrem em versões variadas, retomando porém uma parte importante dos 
materiais vizinhos, como veremos a seguir.

5. A mesma introdução é ainda retomada de 147 a 166 e de 171 a 198. Variações na 
formalização da escrita, desenvolvidas por Toninho Maxakali e mantidas na versão 
final do anexo figuram entretanto entre os cantos faixa 69 e 72, e ainda entre 75 e 
76, por exemplo.
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cantos faixa 72-77
A suite faixa 72-77 se articula a partir de uma forte referência aos cantos 

imediatamente anteriores: mesma introdução, enquanto a parte central e a 
coda são transformadas pela incorporação de dois versos iniciais.

A estrofe ou o interlúdio de 72 são formados cada um pela citação de 
linhas ritmico-melódicas de 71, às quais se associam novas linhas. 72 retoma 
assim o contorno onipresente na estrofe de 71, bem como os contornos dos 
três versos do interlúdio (parte sobre fundo cinza logo adiante), que ele pre-
cede com enunciados originais.

71 72

hak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

xoka meka mũn te
xoka meka mũn te
hõm nãk tu xit xop hã
hõm nãk tu xit xop hã
yãn xup kex nõ’ã nẽ
yãn xup kex nõ’ã nẽ

ya’ak ha i hak hi
ya’ak ha i
yak ha i yai

xoka meka mũn te
xoka meka mũn te
hõm nãk tu xit xop hã
hõm nãk tu xit xop hã
yãn xup kex nõ’ã nẽ
yãn xup kex nõ’ã nẽ

ya’ak hak ai’ax ho

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 2 2  1 2  1 1

/ 4 2  1 5 5 5 5 7

hak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

kõnãy me tu nã 
nãm
tã kã mõxip hã nũ

ya’ak ha i hak i
ya a ha i ha i
ya’ak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

kõnãy me tu nã 
nãm
takã mõxip hã nũ

ya’ak ha i hak i
ya a ha i hak i
ya’ak hak ai’ax ho

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 5 6 2  5 6 2
/ 2 2  1 2  1 1

/ 4 2  1 2   1 5
/ 6 2 1 2  1 1
/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 5 6 2  5 6 2
/ 2 2  1 2  1 1

/ 4 2  1 2   1 5
/ 6 2 1 2  1 1
/ 4 2  1 5 5 5 57

73 amplifica a estrofe de 72, que é dobrada. O processo de dobramen-
to é acompanhado de uma pequena diferenciação: as duas últimas sílabas 
da primeira tomada são melodicamente modificadas (detalhes sobre fundo 
cinza logo adiante).

No plano fonético, assistimos a uma transformação em relação à estru-
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tura precedente: “mõxip / intermitente” de 72 se torna “xaxip / direto” em 73 
(sobre fundo cinza logo abaixo).

73

hak hahi hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

kõnãy me tu nã nãm
tã kã xaxip hã nũ
kõnãy me tu nã nãm
tã kã xaxip hã nũ

ya’ak ha i hak i
ya a ha i ha i
ya’ak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai 

(...)

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 5 6 2  5 6 2
/ 2 2  1 2  0  0
/ 5 6 2  5 6 2
/ 2 2  1 2  1 1

/ 4 2  1 2   1 5
/ 6 2 1 2  1 1
/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

(...)

lá vai kõmãy com urucum
no corpo todo, vem direto 
[trazendo água]

74 retorna a uma versão sucinta da estrofe. Ele modifica o contorno 
melódico do primeiro verso, mas mantém a silhueta “centro-baixo-centro
-baixo” do segundo. No início da segunda linha do interlúdio, 74 articula 
duas vezes a primeira nota, e não uma só como em 73.

74

hak hahi hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

‘ãk pũ nã mep ‘ĩkux ‘ãna
yũmi yũm tu

ya’ak ha i hak i
ya a ha i ha i
ya’ak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

(...)

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 6 6 6 5 6 6 6 2
/ 2 1 2 0

/ 4 2  1 2   1 5
/ 6 6 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

(...)

vai subindo, rosto verme-
lho /
e se senta na chegada 
[trazendo água]
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A estrofe de 75 equivale à versão ampliada da de 74, à qual ela acrescen-
ta um ritornello simples. O interlúdio, por sua vez, é em 75 aumentado por 
uma linha suplementar.

75

hak hahi hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

‘ãk pũ nã mep ‘ĩkux ‘ãna
yũmi yũm tu
‘ãk pũ nã mep ‘ĩkux ‘ãna
yũmi yũm tu

ya’ak ha i hak i
ya a ha i ha i
ya a ha i hak i
ya’ak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

(...)

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 6 6 6 5 6 6 6 2
/ 2 1 2 0
/ 6 6 6 5 6 6 6 2
/ 2 1 2 0

/ 4 2  1 2  1 5
/ 6 6 2 1 2 0
/ 6 6 2 1 2  1 1
/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

(...)

vai subindo, rosto verme-
lho /
e se senta na chegada 
[trazendo água]

76 retorna a uma versão breve da estrofe e à versão do interlúdio com 
cinco versos/linhas melódicas (e não seis, como em 75).

77 equivale à aumentação ou amplificação de 76, relação já estabelecida 
pelo par precedente 74-75. No lugar de um simples dobramento (como em 
74-75), assistimos à adição de novos detalhes, numa maior irregularidade da 
progressão. Na segunda linha do interlúdio, 77 opera assim uma multiplica-
ção por três do primeiro motivo em “alto-alto-centro”.
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76

hak hahi hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

kõmãk ‘ãpu ãmãy ‘ũm / max
nũ yĩ tu mã

ya’ak ha i hak i
ya a ha i ha i
ya’ak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha hi yai

(...)

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 6 6 6 5 6 6 6 2
/ 2 1 2 0

/ 4 2  1 2  1 5
/ 6 6 2 1 2  1 1
/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

(...)

kõmãy, pega begônia 
pra mim /
traz que eu vou 
comer

77

hak hahi hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

kõmãk ‘ãpu ãmãy ‘ũm / max
nũ yĩ tu mã
kõmãk ‘ãpu ãmãy ‘ũm / max
nũ yĩ tu mã

ya’ak ha i hak i
yaai yaai yaaa ha i ha i
yaai yaai yaaa ha i hak i
ya’ak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

(...)

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 6 6 6 5 6 6 6 2
/ 2 1 2 0
/ 6 6 6 5 6 6 6 2
/ 2 1 2 0

/ 4 2  1 2  1 5
/ 6 6 5 6 6 5 6 6 2 1 2 0
/ 6 6 5 6 6 5 6 6 2 1 2  1 1
/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

(...)

kõmãy, pega be-
gônia pra mim /
traz que eu vou 
comer
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cantos faixa 78-79
78 rompe com a tendência global acumulativa e retorna à versão inicial 

do interlúdio. Sua estrofe apresenta linhas melódicas novas, mesmo se a últi-
ma delas é diretamente tirada dos contornos do interlúdio.

78

hak a hi hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

‘ĩkox* pu num
pemi tu xex nex
xaxip hã nũ

ya’ak hahi hak hi
ya’ak ha i
yak ha hi yai

(...)

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 5 5 5 2
/ 5 5 5 2 2
/ 1 2  1 1

/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

(...)

se quiser cantar
vai descendo lá de cima do tronco
se arruma e vem

* “‘Ĩkox”, que adquire aqui o sentido de “cantar”, corresponderia literal-
mente a “boca”.

O pequeno grupo 78-79 mostra um enunciado verbal inédito – “se 
quiser cantar”. Paralelamente, ele estabelece toda uma série de ramificações 
citacionais: o fragmento de verso “xaxip hã nũ / vem direto” de 73 é reto-
mado, ainda que ele adquira meio ao novo contexto uma tradução diferente 
– “se arruma e vem”. Ele lembra o grupo 72-77 pela inversão, em 78, do 
movimento ascendente presente nas letras de 74/75 (“vai subindo”). Em 79, 
cuja estrofe traz os versos “se quiser cantar / pinta de urucum / pinta o rosto 
de vermelho, se arruma e vem”, o rosto vermelho (presente já em 74/75) se 
aproxima da cor das flores da begônia de 76 e 77.

De forma sintética, vemos que o desenvolvimento melódico repousa 
aqui sobre mudanças sistemáticas mas a cada vez modestas. Essas mudanças 
apresentam soluções que primam por um ritmo irregular. Ainda quando se 
assiste a uma espécie de progressão (presente entre 71 e 77), ela se faz com 
a ajuda de diferentes operações: num momento se retoma uma linha à qual 
se associam novas linhas, em outro momento se repete uma linha, mudando 
ou não um detalhe interno, em seguida se repete não uma linha mas um 
motivo, etc. 

Além disso, tais mudanças se desprendem em grande parte não da im-
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plementação de novos materiais mas do remanejamento de citações ou de 
estruturas retomadas num círculo imediato. 

Mesmo assim, e considerando agora também o contexto verbal de cada 
peça, a linha composta por elementos imediatos quase equivalentes leva na 
realidade, ao longo de seu prolongamento, a intervalos variados. A fluidez e a 
equivalência transformacional estendida na passagem direta entre os diferen-
tes objetos conduz, numa escala imediatamente maior, a um novo enquadra-
mento das zonas virtuais que serviam de matriz aos cantos. 

Apenas no espaço desenhado entre 71 e 78, passamos assim por três 
“zonas” ou “suites” diferentes, polarizando cada qual um conjunto ligeira-
mente deslocado de traços: 71 seria o último canto da suite 67-71, marcada 
pela ideia de “alimento” e por uma armadura rítmico-melódica interna que 
é comum a todos os cantos; 72 e 77 representariam os limites de uma suite 
caracterizada pela cor “vermelha” bem como por uma progressão ou acumu-
lação musical a partir da armadura de 67-71; e 78 seria o primeiro canto da 
suite composta por 78-79, onde se levanta a ideia autorreferencial de “canto” 
ao mesmo tempo que de “boca” (que remete à comida de 67-71) e se retorna 
a uma armadura mais sucinta (mas guardando laços melódicos com os cantos 
precedentes).

Se cada zona possui um número de particularidades que a singulariza, 
ela guarda ao mesmo tempo temas comuns com as outras, de onde a ideia 
de um novo enquadramento ou de um deslocamento muito mais do que de 
uma mudança categórica de modelo.

linha melódica comum referência à cor vermelha
                    

suite cantos 67-71:
- ideia de “alimento”
- armadura musical fixa

suite cantos 72-77:
- cor vermelha
- acumulação musical

suite cantos 78-79:
- ideia de “canto/boca”
- retorno a uma armadura musical breve

→ → → → → → → → → → →
linha fluida de transformação
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cantos faixa 80-87
De um ponto de vista verbal, os dois primeiros cantos do grupo 80-

87 vão continuar o tema “se quiser cantar” do grupo imediatamente ante-
rior (78-79), com a pequena modificação literária “se ele quiser cantar”. A 
partícula “‘õm” traduzida aqui por “ele” (e que aparecerá em seguida como 
“aquele”) vai marcar quase todas as estrofes exclusivas dos cantos 80-87, au-
sentando-se apenas neste último.

A partir do canto faixa 82, a temática verbal se volta a uma pequena 
lista de yãmĩy presentes em outras cerimônias – mĩm topa / picapauzinho-de-
testa-pintada6 (82/83), xupapox / lontra (84), xamoka / cachoeira (85) – além 
de kup tap mã nãg / urubu pequeno (86) e putuxo tix nãk / tesoura-do-brejo7 
(87).

A mudança do tema verbal se dá sobre uma continuidade melódica, a 
principal alteração equivalendo, a partir do canto 82, à simples eliminação da 
primeira nota/sílaba do segundo e quarto versos da estrofe.

80

hak a hi hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

‘ĩkox pu num ‘õm
nã ku tut yãn xi nã yãn xi nã
‘ĩkox pu num mũn te
nã ku tut yãn xi nã yãn xi nã

ya’ak hahi hak hi
ya’ak ha i
yak ha hi yai

‘ĩkox pu num ‘õm
nã ku tut yãn xi nã yãn xi nã
‘ĩkox pu num mũn te
nã ku tut yãn xi nã yãn xi nã

ya’ak hak ai’ax ho

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2 

/ 2  5 5 3 2
/ 5 6 2  4 4 2  4 4 1
/ 4 2  1 2  1 2 
/ 5 6 2  4 4 2  4 4 1

/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2 

/ 2  5 5 3 2
/ 5 6 2  4 4 2  4 4 1
/ 4 2  1 2  1 2 
/ 5 6 2  4 4 2  4 4 1

/ 4 2  1 5 5 5 5 7

se ele quiser cantar /
dá [comida] para o [pintado 
com] urucum velho, dá /
se ele mesmo quiser cantar /
dá [comida] para o [pintado 
com] urucum velho, dá

6. Veniliornis maculifrons.
7. Gubernetes yetapa.
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82

hak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

mĩm topa xop ‘õm
‘ĩy xup mãtex nã xip
mĩm topa xop mũn te
‘ĩy xup mãtex nã xip

ya’ak hahi hak hi
ya’ak hahi
yak hahi yai

mĩm topa xop ‘õm
‘ĩy xup mãtex nã xip
mĩm topa xop mũn te
‘ĩy xup mãtex nã xip

ya’ak hak ha hix’ ax ho

/ 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2 

/ 2  5 5 3 2
/ 6 2  1 2  1 1
/ 4 2  4 2  4 5 
/ 6 2  4 2  1 4

/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2 
/ 1 1 1 5 2 

/ 2  5 5 3 2
/ 6 2  1 2  1 1
/ 4 2  4 2  4 5 
/ 6 2  4 2  1 4

/ 4 2  1 5 5 5 5 7

aqueles mĩm topa /
tentam passar por suas cunhadas-
namoradas [mas] ficam cercados /
os mĩm topa eles mesmo /
tentam passar sobre meus braços 
[mas] ficam cercados

cantos faixa 88-93 e 94-99
A série faixas 88-93 toma de empréstimo a quase totalidade das letras 

da série precedente, sob novos contornos melódicos. As únicas letras que 
não são retomadas são aquelas dos cantos faixa 80 e 81, precisamente as que 
estabeleciam, a seu turno, a aproximação mais direta com a série faixa 78 e 
79. Este procedimento sistematiza então uma operação de imbricações entre 
os conteúdos verbais dos polos opostos, por assim dizer, de cada conjunto: 
enquanto os blocos de cantos contrastam entre si através de identidades me-
lódicas bem delimitadas, eles se articulam por empréstimos verbais entre suas 
respectivas extremidades.

Tais imbricações se prolongam ainda à série faixa 94-99 que, a partir de 
uma nova versão melódica, escolhe sua temática verbal em continuidade com 
os últimos cantos da série diretamente anterior (guardando assim a menção 
ornitológica de 92 e 93).

Esta dinâmica poderia ser definida igualmente como um fluxo onde 
um termo comum justifica a transformação de um outro. Guarda-se uma 
imagem e muda-se o conteúdo melódico, guarda-se um conteúdo melódico e 
muda-se a imagem, guarda-se uma imagem e muda-se a fórmula verbal, a cor 
de uma pintura corporal (75) sugere uma flor (76), o cenário autorreferente 
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à cerimônia em que se canta (80-81) sugere cenas de outras cerimônias (82-
85), um yãmĩy pássaro (82-83) sugere outro pássaro (86), que se desdobra em 
seguida numa dezena de espécies diferentes (até 99).

cantos faixa 100-105, 106-111 e 112-117
As suites que se seguem, 100-105, 106-111, 112-117, confirmariam 

a mesma ideia. A lista de pássaros onde paramos (94-99) se abre ainda em 
variações melódicas (100-105, 106-111, 112-117), ao fim das quais o nome 
de uma espécie específica (“azulão” em 106 e 107) declina em seu diminuti-
vo, em referência a uma espécie semelhante de um ponto de vista cromático 
(“azulinho” em 112), que dá ensejo por sua vez a uma variação taxonômica 
(“passarinho meu priminho” de 113 fazendo referência a uma qualquer espé-
cie próxima do enunciador implícito “azulinho”), etc.

8 9

94

tux yĩ xux he
mõ yĩ xux nã mi

azulão8 virou [a cabeça de lado]
vai azul, fica deitado

/ 2 2  4 2
/ 4 4 2  1 1

100

tux yĩ xux he
mõ yĩ xux nã mi

azulão virou [a cabeça de lado]
vai azul, fica deitado

/ 3 2  4 2
/ 4 4 2  1 1

106

tux yĩ xux he
yãy tu
mõ yĩ xux nã mi

azulão virou
numa revoada
vai azul, fica deitado

/ 3 3 3 2
/ 3 2
/ 4 4 2  1 1

112

putux yĩ xux nãg
kõnãy ‘ã tex ma
mõ yĩ xux nã mi

azulinho9

saltando pra outra margem
vai azul, fica deitado

/ 5 6 5 3  2
/ 5 6 5 3  2
/ 4 4 2  1 1

Seguindo estas transformações, encontramo-nos diante de um tipo de 
linearidade, exceto pelo fato de, a cada um de seus pontos de articulação, 
existir uma abertura nas possibilidades de direção a ser tomada: os termos 
cambiantes são imprevisíveis, eles passam de um domínio a outro – às vezes 
literário, outras vezes melódico, ou ainda plástico, seguindo uma imagem ou 
uma qualidade dessa imagem.

8.  Cyanoloxia brissonii.
9. Cyanoloxia glaucocaerulea.
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linha melódica comum verso “se quiser cantar” referência a pássaros

suite cantos
67-71

suite cantos
72-77

suite cantos
78-79

suite cantos
80-87

suite cantos
88-93

referência à cor vermelha referência a yãmĩy e pássaros

(referência a pássaros) variação melódica b referência a pássaros

suite cantos
94-99

suite cantos
100-105

suite cantos
106-111

suite cantos
112-117

variação melódica a variação melódica c e
glissando linguístico/taxonômico

Subscrevo assim de perto o que Tugny, considerando a qualidade da or-
denação ou do agrupamento dos cantos do yamĩy morcego/xũnĩm, chamou 
de vicinalidade. Guiada em parte por seu conteúdo verbal, a autora descreve 
a passagem entre os diferentes cantos tendo por articulação singularidades 
capazes de atribuir novas direções ao discurso:

“(...) Algumas vezes o canto metálico de um pássaro ferreiro [araponga] conduz 
ao homem branco trabalhando o machado, depois à foice e, em seguida, conduz 
a temas como a cachaça, o boi, o revólver. Outras vezes percebemos que estamos 
em um ambiente de copa das árvores onde se encadeiam cantos de macacos so-
bre os galhos, morcegos comendo frutas, ouriços, papa-méis. As singularidades 
que permitem a conexão de um canto ao outro podem ser de diferentes ordens. 
Aqui vimos o exemplo da proximidade do espaço (a copa das árvores), da seme-
lhança entre sonoridades (o canto do pássaro ferreiro e o som do labor do metal 
por um homem não índio), de seus predicados (as armas do homem não índio: 
o metal, a cachaça, os bois). Os cantos então se aglutinam em torno de variados 
tipos de proximidade, podem seguir diferentes percursos, de acordo com enca-
deamentos que fazem com certas qualidades aglutinantes” (2011b: 197). “(…) 
Existe sempre algo, ou várias coisas, se transformando entre um canto e outro. 
Existe sempre um ponto de proximidade, uma vicinalidade que tem o potencial 
de dar origem a uma nova direção” (idem: 198).

Este processo de ordenamento e de abertura discursiva de acordo com 
singularidades dadas entre os objetos levaria, como em kõmãyxop, a segmen-
tos formais que privilegiam a mudança contínua: “Entendo que é possível 
pensar desta forma a sequência de uma noite de cantos: uma transformação 
contínua, uma ‘linha mutante’. Um procedimento incessante de aproxima-
ção, aglutinação e diluição (idem: ibidem)10.
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PONTOS DE CONTATO ENTRE VIZINHOS DISTANTES

cantos faixa 130-132, 118-121, 122-123,
124-125, 126-127, 128-129, 133-135

Paralelamente a esta primeira forma de “vicinalidade” (adotando a ex-
pressão de Tugny), ou à “linha repleta de bifurcações”, existem ainda nós 
entre fragmentos de cantos afastados temporalmente uns dos outros, acres-
centando uma camada de citações entre, desta vez, vizinhos distantes11. Se 
tomarmos como medida de comparação temas verbais, a série faixa 130-132, 
que segue diretamente a 112-117 e que versa sobre temas vegetais – planta, 
casca de pau, poaia – equivaleria a uma cesura dentro do tema “pássaros”, 
retomado nas suites seguintes: faixa 118-121, 122-123, 124-125, 126-127 e 
128-129. Um eco à cesura vegetal vai rebater precisamente em 133-135, ou 
seja ao fim de um intervalo de cinco suites.

Poderíamos caminhar assim, de eco em eco, à “direita” e à “esquerda” 
sem sair do percurso de Kõmãyxop Preta sobrevoado até aqui (cantos faixa 
67 a 135):

- a imagem de integrar um coletivo “xop hã” (de araçaris-bananas) de 122-
123, 124-125, 126-127 e 128-129 remete a uma imagem análoga “yãy tu” 
(com diferentes espécies de pássaros) de 106-111 e ainda ao pequeno bando 
“mũ’ ĩ nõg xop” de 67, 68 e 69 (pica-pau e papa-mel)12;

10. Tal natureza variacional seria sensivelmente diferente da “variação em desenvol-
vimento” ou “variação progressiva” teorizada por Schönberg, onde as transformações 
em escala expandida mantêm-se entretanto ancoradas na ideia de sua Grundgestalt, 
uma matriz inicial que “contenha todo o material gerador da música subsequente” 
(Almada 2010: 101).
 Se fosse necessário, poderia ainda levantar a relação praticamente contrária do sis-
tema variacional premente na música de Schönberg diante da ideia de “repetição”: 
“Cada uma de minhas ideias musicais essenciais é enunciada uma só vez; dizendo de 
outra forma, eu me repito pouco ou não me repito de forma alguma. É a variação 
que substitui quase totalmente em minhas obras a repetição (uma exceção a essa regra 
será raramente encontrada) [...] Eu já confessei honestamente minha maneira de agir: 
nunca me repetir, ou quase nunca (Schönberg 1977: 85-86, apud Loureiro 2013: 
112, grifos meus).
 Uma aproximação possível se daria mais exatamente com as “deduções localizadas 
e variáveis” desenvolvidas por Boulez, como proposto por Tugny 2015b.
11. O que me lembra irremediavelmente a experiência de escuta de Shine on you crazy 
diamond (Pink Floyd: 1975), onde a construção de impressões de déjà vu é ostensiva 
e bem-sucedida. Trata-se aliás de uma música que só é possível graças a uma duração 
prolongada, prescritivamente longa.
12. Nos quadros a seguir, escolherei apenas um único canto para exemplificar o grupo
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122 106 67

aquele araçari-banana
numa revoada de araçaris
vai triste

azulão virou [a cabeça de lado]
numa revoada
vai azul, fica deitado

um pica-pau no meio da 
pequena revoada me viu /
virou-se e veio ao encontro 
do meu suco de mel /
eu te servi agarrado na árvore

- a referência à boca/comida de 67-71 remete à boca/canto de “se quiser can-
tar/se ele quiser cantar” de 78-79 e 80-81, ou ao bico/céu da boca de 96-97 
e 99, 102-103 e 105, 108-109 e 111, 114-115 e 117; 13

70 81 96

sucuri grande se enrolou 
a boca de sua mulher
suspirando, gritando no chão

se ele quiser cantar13

dá [comida] pros filhos, dá
araponga bico preto
fica deitada pensando

- o bico/céu da boca preto da araponga e do japu ou simplesmente o 
preto das penas do guaxe em 114-116, 108-110, 102-104 e 96-98 remetem 
ao preto do urubu de 92 ou 86;

97 86

japu céu da boca preto virou [a cabeça de lado]
fica deitado pensando

aquele urubu pequeno
vai voando lá no alto

- o urucum/vermelho das pinturas corporais em 72-75 retorna ainda, com 
fórmulas diferentes, em 79 ou 80, e lembra o bico vermelho do bicudo-en-
carnado fêmea de 99, 105, 111 e 117;

74 79 99

vai subindo, rosto vermelho
e se senta na chegada

se quiser cantar
pinta de urucum
pinta o rosto de vermelho, 
se arruma e vem

bicudo-encarnado céu da 
boca vermelho /
céu da boca vermelho 
deitado

- o termo “yĩ xux”, azul ou verde de acordo com o caso, passa de uma folha e da 
poaia em 133 e 135 (e voltamos ao ponto de partida) ao araçari-banana em 118, 
120, 122, 124, 126 e 128, novamente a folha/poaia/planta em 130, 132 e 133, em 

inteiro do qual ele provém. 122 seria então a ilustração adotada para todo o segmento 
122-129; 106 a ilustração para todo o segmento 106-111; 67 a ilustração para todo o 
segmento 67-69; e assim por diante.
13.  Literalmente “se a boca dele quiser cantar”.
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seguida a azulinho em 112, e a azulão em 106, 100 e 94;

133 118 130 122 106

folha brava
por dentro do 
bico todo
bem azul

araçari-banana
está triste

planta
vai verde, 
sobre o chão

azulinho
saltando pra 
outra margem
vai azul, fica 
deitado

azulão virou [a 
cabeça de lado]
numa revoada
vai azul, fica deitado

- as margens de 112-117 concordariam com lontra/xupapox ou cachoeira/
xamoka de 90-91 e 84-85, ou ainda com a água da glosa de 72 (kõmãy que 
carrega água) e de 70 (sucuri);

113 91 72

passarinho meu priminho
saltando pra outra margem
vai meu primo, fica deitado

os xamoka [yãmĩy cachoei-
ra]
tentam passar sobre meus 
braços [mas] ficam cercados

lá vai kõmãy com urucum
no corpo todo, vem direto 
[trazendo água]

- a tristeza/choro das lontras de 84 e 90 concordariam, muito mais longe, 
com a tristeza e as lágrimas do araçari-banana em 118-121, 122-123, 124-
125, 126-127 e 128-129;

84 119

aqueles xupapox [yãmĩy lontra]
meu amor chorou lá dentro

pássaro chorou
está triste

- o ato de virar a cabeça de lado dos diferentes sujeitos entre 94-95, 97-98, 
100-101, 103-104, 106-107 e 109-110 lembra o movimento de “virar-se” 
em 67-69;

110 69

guaxe virou [a cabeça de lado]
numa revoada
fica deitado pensando

um papa-mel no meio do pequeno bando me viu
virou-se e veio ao encontro do meu suco de mel
vai gritando agarrado na árvore

- a postura “nã mi”, corpo que repousa sobre uma superfície ou paralelo a 
ela, passa de 67-70 (“pica-pau agarrado num tronco de árvore” ou “sucuri 
no chão”) a 94-132 (“pássaros deitados” ou “plantas que se espalham pelo 
chão”).
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70 94 131

sucuri grande se enrolou
a boca de sua mulher
suspirando, gritando no chão

azulão virou [a cabeça de lado]
vai azul, fica deitado

casca de pau, casca de pau
vai com seu cheiro forte 
sobre o chão

Assistimos a partir daí à emergência de diferentes níveis de leitura si-
multâneos à pronunciação de cada canto. Ao elo imediato de um objeto 
com seus vizinhos diretos, entre os quais se desenham linhas de continuação 
temática a nível verbal e não-verbal, se adicionam novas referências, desta vez 
de forma não linear, entre vizinhos remotos.

É verdade que o discurso global prevê o advento de novos materiais14. 
Eles emergem porém através do alargamento de um círculo cujas conexões 
internas permanecem num estado de rearranjo constante.

CONDENSADOS DE IMAGENS

A qualidade poética subjetiva, em reverberação com eventuais contextos 
narrativos subjacentes seria, desta vez de um ponto de vista sincrônico, uma 
instância suplementar da associação entre imagens afastadas umas das outras. 
O texto cantado se abre constantemente em direção a planos virtuais que 
ultrapassam o conteúdo efetivo dos versos. É graças a este emprego que o 
canto faixa 70 se equaliza a seus vizinhos sob o tema “alimentação”, não ex-
plicitado verbalmente. A referência do canto faixa 55 a uma cena da festa do 
yãmĩy linha de mandioca/koatkuphi, para nos restringirmos a exemplos cate-
góricos mas longe de serem únicos, se apoia igualmente sobre esta abertura. 
As palavras passíveis de tradução se resumem ali aos dois versos seguintes: 
“mulheres de kõmãy todas gritando / com farta tinta negra traçam no corpo 
semicírculos”.

O “grito das mulheres”, assim como os “semicírculos” correspondem a 
alusões implícitas a “koatkuphi”. Este yãmĩy, antes de deixar uma aldeia, onde 
costuma passar várias semanas, pinta as crianças de até uns quatro anos com 
um motivo em gola de camisa, riscada na pele por meio de traços duplos, 
grossos e negros. Num outro momento dentro do mesmo roteiro de despe-
dida, escuta-se a voz/grito de koatkuphi, espelhados pelo público feminino 

14. Ainda que seu conteúdo seja razoavelmente orientado: temas verbais e imagens 
fortemente ligados à festa – cores das duas kõmãyxop, pintura corporal, referência ao 
ato de cantar (inclusive na presença de pássaros) ou comer – e um material melódico 
restrito – escala minimalista, partilha de estruturas comuns, variações com uma ele-
vada taxa de redundância.
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local, ao qual esses versos fazem também referência.
Finalmente, o recurso localizado de Kõmãyxop Preta a expressões de du-

plo sentido, ainda num plano verbal, seria um fenômeno congruente com o 
sistema de citações multidirecionais generalizadas, ainda que de forma mais 
modesta. Em pelo menos três ocasiões dentro do segmento acompanhado até 
aqui, lidamos com sujeitos cujas enunciações sustentam fórmulas voluntaria-
mente ambíguas. Trata-se dos cantos faixa 83, 131 e 132.

O primeiro dos três anuncia dois versos – mĩm topa xop ‘õm / ‘ĩy xup 
mãtex nã xip – onde o segundo é passível de uma dupla leitura/tradução.
primeiro verso:
mĩm topa xop ‘õm – aqueles mĩm topa

“mĩm topa” ou picapauzinho-de-testa-pintada15 é uma espécie de yãmĩy 
que se apresenta cenicamente nas aldeias, em par, e que integra um 
conjunto mais amplo apresentado por tangarazinho/ke mĩy, que por sua 
vez integra a festa ou festival de gavião/mõgmõka. No pátio da aldeia, 
os mĩm topa são cercados por um círculo de mulheres e tentam escapar 
por cima dos braços delas. Diz-se dos mĩm topa que andam em peque-
nos saltos como um passarinho, para passarem por cima das mulheres. 
A tradução literal para “mĩm - topa” seria justamente algo como “com 
paus (ou porretes) - caem por cima (ou passam por cima)”.
“‘õm” – eles, aqueles

segundo verso:
‘ĩy xup mãtex nã xip – tentam passar por suas cunhadas-namoradas [mas] 
ficam cercados / tentam passar sobre meus braços [mas] ficam cercados

“‘ĩy” – eu, meu
“xup” – “estendido” [braço]
“mãtex” – 1. pular (em maxakali corrente: ãtex); 2. cunhada amante 
(em maxakali corrente: mãmet)
“nã xip” – no meio, dentro, cercado

No canto faixa 131, por sua vez, o termo “mĩm xax” mostra três signi-
ficações: além de “casca de pau”, ele se refere ainda a “yãmĩy” e à corujinha 
“caburé”16. A caburé, chamada em maxakali corrente de “ãm tu kaxax” e cha-
mado por outros yãmĩy de “yãyã nãg (velhinho)”, serve então de imagem pa-
ralela afiliando o canto em questão a uma segunda linha temática: se, através 
de “casca de pau” ele integra a série vegetal faixa 130-132, através de “caburé” 
ele integra a série ornitológica diretamente precedente, faixa 92-117.

O canto faixa 132 é ainda mais explícito em sua orientação dupla. O 

15. Veniliornis maculifrons.
16. Glaucidium brasilianum.
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termo “ko’ax”, traduzido por “poaia” em anexo, representa igualmente a ono-
matopeia do canto do araçari-banana, precisamente o sujeito do canto ime-
diatamente seguinte (faixa 118).

As expressões de duplo sentido ou condensados semânticos, no contex-
to em que se encontram, só podem reforçar as dinâmicas de reenvio ou de 
idas e vindas entre as imagens. A ambiguidade ou a polissemia dos termos 
mostra uma espécie de aversão ao ponto de vista fixo e estável: assiste-se mais 
exatamente a zonas de limites fluidos e a sequências cuja conclusão não é 
jamais definitiva.

CANTOS CONTRASTANTES

cantos faixa 136-141, 142-143, 144-146, 147-155,
156-164, 165-166, 169-170, 167-168 e 171-172

O grande segmento seguido até aqui dentro do repertório de Kõmãyxop 
Preta, que vai do canto faixa 67 ao 135, mostra, de um ponto de vista mu-
sical, um compartilhamento importante de materiais, particularmente a 
manutenção de uma mesma e única introdução comum a todos os cantos. 
A zona que a sucede (indo de 136 a 172) será por sua vez agitada, com mu-
danças e remanejamentos de ritmo sensivelmente mais acelerados. Ela vai 
mostrar um contraste radical no que diz respeito não só à apresentação de 
introduções heterogêneas mas ainda, para o primeiro agrupamento de cantos 
faixa 136 a 141, a uma nova disposição dos intervalos melódicos ou, se pre-
ferirmos, a um novo ambiente harmônico.

Teremos para o conjunto faixa 136-141 uma escala melódica de quatro 
graus divididos dentro de um único tom, onde a utilização inédita de espé-
cies de “sensíveis” e “fundamentais” acentua as sensações de deslocamento: 
o segundo grau é sistematicamente seguido de um glissando em direção ao 
primeiro, e o terceiro grau é, ainda que nem sempre em glissando, invariavel-
mente seguido do quarto.

Passamos anteriormente por diversos pontos do repertório onde articu-
lações prosódicas serradas entre versos vizinhos acentuavam a continuidade 
sonora entre partes gramaticalmente discretas. Seria interessante salientar 
aqui esse fenômeno, presente na sequência cantos 136 a 141 tanto quanto 
na 165 a 166.



excerto faixa 137

   hay ya a ai
   ha’i ya a ai
   ha’i hi i ya

   ã te yãy hã
   putux kox xeka
   ã te yãy hã
   putux kox xeka’ã’õg

(etc.)

/ 7 5

/ 2 8 5

/ 2 8 3

/ 1 8 2 6

/ 8 8 1 1 1

/ 1 8 2 6

/ 8 8 1 4 5

excerto faixa 166

   ya’ a’ ak hai ha i
   ya’ a’ ak ha i hi ya

   ‘ã pux me kop xi kop xip hãn nũ
   ‘ã pux me kop xi kop xip hãn nũ
   ‘ã pux me kop xip hãn nũ

   ya’ ak hai ha i
   ya’ ak ha i hi ya

(etc.)

/ 4 1  4 2  4 1 
/ 4 1  4 2  =

/ 5 2 4  4 2 5 2  4 4
/ 5 2 4  4 2 5 2  4 4
/ 4 1 4  4  2 4 4

/ 4 1  4 2  4 4
/ 4 1  4 2 =

colagem ( ) entre as extremidades de partes ou segmentos de partes

Com a exceção do conjunto faixa 136-141, a nova zona que se estende-
rá até 168 se apoia sobre escalas de dois ou três sons, espaçados entre si pelo 
intervalo de um tom. A altura de base (mais grave) sendo a mesma para todo 
o segmento, as “cores” vão variar de acordo com a extensão da escala (dois ou 
três sons) e de acordo com as polarizações das cadências (acento no primeiro 
ou segundo graus). Além da variedade de “cores”, esta zona apresenta uma sé-
rie de novas estruturas musicais, notadamente em relação às partes exclusivas: 
dos oito conjuntos de cantos que se seguem, sete mostrarão partes exclusivas 
completamente inéditas de um ponto de vista rítmico-melódico.

Tais conjuntos, que veremos adiante em detalhe, são dispostos da se-
guinte forma:
- conjunto 1 (cantos faixa 136-141): nova introdução (que chamaremos 
arbitrariamente de introdução B), cujo cromatismo já foi levantado / mesma 
parte exclusiva da série precedente (133-135);
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- conjunto 2 (cantos faixa 142-143): nova introdução (que chamaremos 
introdução C) / nova parte exclusiva sobre escala de três sons tendo como 
centro tonal o mais grave;
- conjunto 3 (cantos faixa 144-146): nova introdução (que chamaremos 
introdução D) / nova parte exclusiva sobre escala de três sons tendo como 
centro tonal o segundo deles;
- conjunto 4 (subconjuntos cantos faixa 147-155 e 156-164): retomada 
da introdução inicial de Kõmãyxop Preta (que chamaremos introdução A) / 
nova parte exclusiva (sob a mesma configuração harmônica do conjunto 3), 
as estrofes dos dois sub-conjuntos sendo quase idênticas, tendo como única 
diferenciação o contorno melódico de um entre seus quatro versos da parte 
exclusiva;
- conjunto 5 (cantos faixa 165-166): nova introdução (que chamaremos 
introdução E) / nova parte exclusiva sob escala de dois sons;
- conjunto 6 (cantos faixa 169-170): retomada da introdução C / nova 
parte exclusiva (sob a mesma configuração harmônica do conjunto 5);
- conjunto 7 (cantos faixa 167-168): retomada da introdução D / nova 
parte exclusiva (sob a mesma configuração harmônica do conjunto 5);
- conjunto 8 (cantos faixa 171-172): retomada da introdução A (além de 
uma grande parte da seção central e da coda do conjunto 4) / escala de três 
sons tendo por centro tonal o segundo deles.

Os oito conjuntos fazem aparecer um número importante de formas 
inéditas, combinando configurações harmônicas e contornos melódicos no-
vos, sobre um espaço de tempo curto, cada conjunto contando apenas entre 
dois e oito cantos. O papel de cesura assumido por esta zona se torna ainda 
mais relevante quando levamos em consideração o retorno, a partir de 173, 
do fluxo musical regular delineado pelos cantos faixa 67 a 135, durante os 
quais uma única e mesma introdução havia sido utilizada.

Ainda que curto e claramente contrastante, o bloco 136-172 não deixa 
de realizar cruzamentos de referências ou de citações entre diferentes conjun-
tos. Das novas introduções apresentadas pelos conjuntos 1, 2, 3 e 5, as de 2 
e 3 são retomadas por 6 e 7, respectivamente. Paralelamente, o conjunto 1 
volta à parte exclusiva da zona precedente (faixas 133-135), cuja introdução 
“A” serve por sua vez de modelo aos conjuntos 4 e 8.

De forma muito mais movimentada que 67-135, o bloco 136-172 mos-
tra mesmo assim o que poderíamos classificar de inércia de determinados 
elementos. Teríamos a impressão que um segmento dado, mesmo quando ele 
assume a posição de contraste, não poderia permanecer aquém de um nível 
mínimo de partilha da matéria ou de rarefação da sua exclusividade.
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suites:
cantos faixa 136-141
cantos faixa 142-143
cantos faixa 144-146
cantos faixa 147-155
cantos faixa 156-164
cantos faixa 165-166 / 167-168
cantos faixa 169-170
cantos faixa 171-172

137 (exemplo série 136-141)

hay ya a ai
ha’i ya a ai
ha’i hi i ya

ã te yãy hã
putux kox xeka
ã te yãy hã
putux kox xeka’ã’õg

ha’i ya a ai
ha’i hi i ya

ã te yãy hã
putux kox xeka
ã te yãy hã
putux kox xeka’ã’õg

ha’i ya a ai
ha’i ya ak ha mi’ax ho

/ 7 5

/ 2 8 5

/ 2 8 3

/ 1 8 2 6

/ 8 8 1 1 1

/ 1 8 2 6

/ 8 8 1 4 5

/ 2 8 5

/ 2 8 3

/ 1 8 2 6

/ 8 8 1 1 1

/ 1 8 2 6

/ 8 8 1 4 5

/ 2 8 5

/ 2 8 4 1 1 8 9

eu vou [virar]
bico grande
eu vou [virar]
que nem saí-verde*, você não

* Nyctanassa violacea.
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143 (exemplo série 142-143)

ya a ak ha a i
ya a ak ha a i ha i i ya

ãk ko xop yĩ xux
ãk ko xop yĩ xux xop
ãk ko xop yĩ xux
ãk ko xop yĩ xux xop

ya a ak ha a i
ya a ak ha a i ha i i ya

ãk ko xop yĩ xux
ãk ko xop yĩ xux xop
ãk ko xop yĩ xux
ãk ko xop yĩ xux xop

ya a ak ha a i
ya a ak ha a i
yak ha mi’ax ho

/ 1 2  1 1 1
/ 1 2  1 1 1 1 2

/ 2 5 2 5 3
/ 1 4 1 4 2  8
/ 2 5 2 5 3
/ 1 4 1 4 2  8

/ 1 2  1 1 1
/ 1 2  1 1 1 1 2

/ 2 5 2 5 3
/ 1 4 1 4 2 8
/ 2 5 2 5 3
/ 1 4 1 4 2 8

/ 1 2  1 1 1
/ 1 2  1 1 
/ 1 1 1 42 7

pintem todas a vagina de 
azul-jenipapo /
pintem todas a vagina com 
farto azul-jenipapo /
pintem todas a vagina de 
azul-jenipapo /
pintem todas a vagina com 
farto azul-jenipapo /
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145 (exemplo série 144-146)

ya’a hi hi
ya’a hi hi i ya

ãmet xa’ax
nãg’ã ko xop ã ko xop
yĩ xux xop
ãmet xa’ax
nãg’ã ko xop ã ko xop
yĩ xux xop

hai ya a
ya’a hi
hai ya a
ya’a hi hi
ya’a hi hi i ya

ãmet xa’ax
nãg’ã ko xop ã ko xop
yĩ xux xop
ãmet xa’ax
nãg’ã ko xop ã ko xop
yĩ xux xop

hai ya a
ya’a hi
hai ya a
ya’a hi hi
ya’a hi hi
ya’ak ha mi’ax ho

/ 4 2  4 4
/ 4 2  4 4  4 2

/ 5 3  6 2
/ 5 6 5 5 6 5 2 
/ 4 2 0
/ 5 3  6 2
/ 5 6 5 5 6 5 2 
/ 4 2 0

/ 4 2  5 1
/ 4 2 0
/ 4 2  5 1
/ 4 2  4 4
/ 4 2  4 4  4 2

/ 5 3  6 2
/ 5 6 5 5 6 5 2 
/ 4 2 0
/ 5 3  6 2
/ 5 6 5 5 6 5 2 
/ 4 2 0

/ 4 2  5 1
/ 4 2 0
/ 4 2  5 1
/ 4 2  4 4
/ 4 2  4 4
/ 4 2 4 4 5 7

no caminho de casa
moças pintem a vagina, pintem a 
vagina /
com farto azul-jenipapo
no caminho de casa
moças pintem a vagina, pintem a 
vagina /
com farto azul-jenipapo
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148 (exemplo série 147-155)

hak a hi hak hi
ya ak ha i
yak ha i yai

komãk ãpu
xit muk xeka
xup mep mã nã
xa xip hã nũ

komãk ãpu
xit muk xeka
xup mep mã nã
xa xip hã nũ

ya’ak ha i hak i
ya a a ha i ha i
ya a a ha i hak i
ya’ak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

komãk ãpu
xit muk xeka
xup mep mã nã
xa xip hã nũ

komãk ãpu
xit muk xeka
xup mep mã nã
xa xip hã nũ

ya’ak ha i hak i
ya a a ha i ha i
ya a a ha i hak i
ya’ak hak’a’iy’ax ho

/ 2  1 2  1 1 
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 1 2  0 0

/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 1 2  1 1 

/ 4 2  1 2  4 2
/ 6 5 4 2  1 2  0 0
/ 6 5 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 1 2  0 0

/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 1 2  1 1 

/ 4 2  1 2  4 2
/ 6 5 4 2  1 2  0 0
/ 6 5 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 5 5 5 5 7

kõmãy pra mim
muita comida
você está servindo
e vindo trazer
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157 (exemplo série 156-164)

hak a hi hak hi
ya ak ha i
yak ha i yai

komãk ãpu
xit muk xeka
xup mep mã nã
xa xip hã nũ

komãk ãpu
xit muk xeka
xup mep mã nã
xa xip hã nũ

ya’ak ha i hak i
ya a a ha i ha i
ya a a ha i hak i
ya’ak ha i hak i
ya’ak ha i
yak ha i yai

komãk ãpu
xit muk xeka
xup mep mã nã
xa xip hã nũ

komãk ãpu
xit muk xeka
xup mep mã nã
xa xip hã nũ

ya’ak ha i hak i
ya a a ha i ha i
ya a a ha i hak i
ya’ak hak’a’iy’ax ho

/ 2  1 2  1 1 
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 3 3 5 3
/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 1 2  0 0

/ 3 3 5 3
/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 1 2  1 1 

/ 4 2  1 2  4 2
/ 6 5 4 2  1 2  0 0
/ 6 5 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 3 3 5 3
/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 1 2  0 0

/ 3 3 5 3
/ 3 2 4 2
/ 3 2 4 2
/ 1 2  1 1 

/ 4 2  1 2  4 2
/ 6 5 4 2  1 2  0 0
/ 6 5 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 5 5 5 5 7

kõmãy pra mim
muita comida
você está servindo
e vindo trazer
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166 (exemplo série 165-166)

ya’ a’ ak hai ha i
ya’ a’ ak ha i hi ya

‘ã pux me kop xi kop xip hãn nũ
‘ã pux me kop xi kop xip hãn nũ
‘ã pux me kop xip hãn nũ

ya’ ak hai ha i
ya’ ak ha i hi ya

‘ã pux me kop xi kop xip hãn nũ
‘ã pux me kop xi kop xip hãn nũ
‘ã pux me kop xip hãn nũ

ya’ ak hai ha i
yak ha mi’ax ho

/ 4 1  4 2  4 1 
/ 4 1  4 2  =

/ 5 2 4  4 2 5 2  4 4
/ 5 2 4  4 2 5 2  4 4
/ 4 1 4  4  2 4 4

/ 4 1  4 2  4 4
/ 4 1  4 2 =

/ 5 2 4  4 2 5 2  4 4
/ 5 2 4  4 2 5 2  4 4
/ 4 1 4  4 2 4 4

/ 4 1  4 2  4 4
/ 4 4 4 5 7

serve pra mim e em 
seguida, e em seguida 
eu venho /
serve pra mim e em 
seguida, e em seguida 
eu venho /
serve pra mim e em 
seguida /
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168 (exemplo série 169-170)

ya’ak hi
ya’ak hi i i ya

kõmãk nũy mõ xip
nũy ‘ã mãm muk put hã xip
yãmẽ mõy pox kõhĩy max hã xip
yãmẽ mõy pox kõhĩy max hã xip

ya’ak hi
ya’ak hi i i ya

kõmãk nũy mõ xip
nũy ‘ã mãm muk put hã xip
yãmẽ mõy pox kõhĩy max hã xip
yãmẽ mõy pox kõhĩy max hã xip

ya’ ak hi
ya’ ak ha mi’ax ho

/ 4 2  4 4
/ 4 2  4 4  4 2 4

/ 4 2 4  4 2
/ 4  4 2 4  4 2 4
/ 4 2 4  4 2 4  4 2 4
/ 4 2 4  4 2 4  4 2  1

/ 4 5  1
/ 4 5  1 4 2 1

/ 4 2 4  4 2
/ 4  4 2 4  4 2 4
/ 4 2 4  4 2 4  4 2 4
/ 4 2 4  4 2 4  4 2  1

/ 4 5  1
/ 4 5  1 4 2 7

kõmãy, vai e fica lá /
vai levando comida e fica /
vamos juntas pegar as 
flechas e acenar com elas /
vamos juntas pegar as 
flechas e acenar com elas /
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170 (exemplo série 167-168)

ya’ a’ ak ha ha i
ya’ a’ ak ha ha i ai i ya

kõmãk yãm mũ yĩm xi xipmõ
yĩ kõmãk yãm mũ yĩm xi xipmõ

yĩ kõmãk yãm mũ yĩm xipmõ
yĩ kõmãk yãm mũ yĩm xipmõ

ya’ a’ ak ha ha i
ya’ a’ ak ha ha i ai i ya

kõmãk yãm mũ yĩm xi xipmõ
yĩ kõmãk yãm mũ yĩm xi xipmõ

yĩ kõmãk yãm mũ yĩm xipmõ
yĩ kõmãk yãm mũ yĩm xipmõ

ya’ a’ ak ha ha i
ya’ a’ ak ha i
yak ha mi’ax ho

/ 1 2  1 1 1
/ 1 2  1 1 1 1 2

/ 4 2  4 4 4 2 2 4
/ 4  4 2  4 4 4 2 2 4

/ 4  4 2  4 4 4 1 4
/ 4  4 2  4 4 4 1 4 

/ 1 2  1 1 1
/ 1 2  1 1 1 1 2

/ 4 2  4 4 4 2 2 4
/ 4  4 2  4 4 4 2 2 4

/ 4  4 2  4 4 4 1 4
/ 4  4 2  4 4 4 1 4 

/ 1 2  1 1 1
/ 1 2  1 1
/ 1 1 4 2 7

kõmãy juntos com os braços, 
braços pra cima /
vamos kõmãy juntos com os 
braços, braços pra cima /

vamos kõmãy juntos com os 
braços pra cima /
vamos kõmãy juntos com os 
braços pra cima /
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171 (exemplo série 171-172)

hak a hi hak i
ya’ak ha i
yak a i yai

‘ãte kõmãk yũm nũy
xup yã ‘ĩy xop hã
yãy kox mĩ’ĩ yũm

ya’ak ha i ha i
yak a a ha i hak i
ya’ak ha i hak i
ya’ak ha i
yak a i yai

‘ãte kõmãk yũm nũy
xup yã ‘ĩy xop hã
yãy kox mĩ’ĩ yũm

ya’ak ha i ha i
yak a a ha i hak i
ya’ak hak a ‘ix ‘ax ho

/ 2  1 2  1 1 
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 5 5 5 3 2  =
/ 5 5 5 3 2
/ 4 2  4 2 0

/ 4 2  1 2  0 0
/ 5  5 6 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 2
/ 1 1 1 5 2

/ 5 5 5 3 2  =
/ 5 5 5 3 2
/ 4 2  4 2 0

/ 4 2  1 2  0 0
/ 5  5 6 2  1 2  1 1
/ 4 2  1 5 5 5 5 7

eu parti e deixei meu kõmãy
estou muito triste
triste, abatido
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FORMULAÇÕES SUMÁRIAS

As observações realizadas até aqui nos permitiriam esboçar uma formu-
lação sumária, um balanço musicológico. O que poderia ser apreendido da 
escuta dos primeiros segmentos de Kõmãyxop Vermelha e Preta?

Trata-se, por um lado, de uma música onde a ideia de mudança grada-
tiva é valorizada. Ouvimos cantos que se desenvolvem a partir de um movi-
mento de diferenciação por vezes sutil entre vizinhos. A relação “pedaço” e 
“inteiro” assim como outros tipos de reconfiguração de uma dada peça pelo 
simples evento de ritornelli internos (relação estabelecida entre 67 e 68, por 
exemplo), as variações de breves contornos dentro de uma linha melódica 
(entre 67 e 72, por exemplo), a modificação de um termo verbal em um verso 
(entre 72 e 73), a modulação das séries de cantos através de um processo de 
flutuação de um parâmetro a partir da ancoragem de um segundo, corres-
pondem todos a procedimentos composicionais que primam pela gradação 
no desenvolvimento do discurso.

Por graduais que elas sejam, estas mudanças são no entanto realizadas 
a partir de uma evolução dinâmica, imprevisível, arredia a percursos pre-
concebidos. Ao contrário, a forma global oscila ao sabor das correntezas e 
apresenta membros de proporções e qualidades muito heterogêneas – séries 
compostas por dois cantos, outras por mais de uma dezena, variações que 
passam de uma dimensão melódica às durações, das durações às palavras ou 
ainda a imagens que, num primeiro momento, eram apenas secundárias. 
Essa irregularidade traz um caráter virtualmente infinito às variações, como 
se elas pudessem ser estendidas indefinidamente.

A gradação aqui possui menos um sentido acumulativo que transfor-
macional. O que prima é a sustentação de um estado de diferenciação a nível 
dos menores intervalos. Assiste-se assim à coabitação de variações com forte 
teor em redundância, onde a dissonância das pequenas lacunas serve delibe-
radamente de motor produtivo17.

A saliência desta imagem se dá em parte pelo próprio contraste que ela 

17. O que me remete ao complexo de orquestras heterofônicas disseminadas pelo su-
deste asiático, onde diferentes instrumentos tocam uma mesma linha melódica com 
variações pessoais a cada músico, tendo como resultado uma textura que se distancia 
do uníssono ao mesmo tempo em que o lembra continuamente. Tal cultura do pe-
queno intervalo passa porém por meios estrangeiros ao contexto kõmãyxop: as hete-
rofonias tailandesas, cambojanas ou indonésias repousam inteiramente sobre um eixo 
sincrônico, a partir da estratificação entre instrumentos de tessitura e timbre variados. 
A coordenação frequente entre orquestra e cena seria ainda um ponto de divergência 
em relação aos yãmĩy, onde canto e dança (ou outros episódios dramáticos) podem 
ser simultâneos mas apresentam raramente pontos internos de articulação rítmica.
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estabelece com a divisão muitas vezes operada em nossa sociedade entre as 
concepções de reprodução e criação. Uma simples atenção ao valor da inova-
ção radical e constante em meio a uma parte importante das músicas clássicas 
ocidentais do século XX serviria de referência à amplitude deste contraste.

O ritmo dos pequenos desvios, cuidadosamente cultivados pela música 
kõmãyxop acompanhada até aqui e realizados através de uma linha diacrô-
nica, repercute então sobre uma extensão material do tempo, sem a qual a 
multiplicação da diferença seria restrita.

Mas a longa duração parece se associar ainda a uma outra qualidade do 
sistema. Ela seria um substrato suplementar da subjetividade dos cantos e de 
sua experiência, na medida em que o prolongamento das estruturas se dá pela 
acentuação da dissolução dos objetos. Aqui, se vê de dentro. Não há narrador 
omnipresente, as primeiras pessoas se modulando com as imagens. As toma-
das globais são limitadas e dificultadas pelo remanejo constante dos materiais 
e pela reemergência de temas que poderiam ser considerados já concluídos. 
O prolongamento material serve de suporte à fluidez da forma ou à falta de 
coagulação de cada objeto, levando a uma aversão das categorizações externas 
coerentes18. A eficácia de uma categorização seria aqui diretamente propor-
cional à sua capacidade de remontar às proporções mais básicas, aos detalhes 
mais sutis.

Talvez resulte daí a organicidade de uma forma irredutível à síntese. Pro-
cedimentos da microestrutura podem ter um valor retórico idêntico àquele 
de procedimentos encontrados num nível formal superior (ver a “isonomia” 
ou “(…) relação de pertinência estrutural entre sequências, que se caracte-
rizam como transformações (no sentido de Lévi- Strauss) de uma estrutura 
(...)” em Bastos 2007: 300). Uma composição constantemente achatada, 
onde diferentes cantos ou conjuntos de cantos ocupam lugares hierarquica-
mente equivalentes no discurso.

18. Para uma ideia de permeabilidade da pele dos yãmĩy, em oposição à rigidez da 
pele do monstro canibal ĩymõxa, ver Tugny 2008.
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PEQUENOS INTERVALOS

Entre outros aspectos da prática onomástica, tratamos anteriormente de 
indivíduos cujos nomes apresentam uma taxa elevada de redundância uns em 
relação aos outros, orientando espécies de nebulosas onomastico-familiares. 
Observamos ali uma utilização valorizada de objetos muitas vezes quase inal-
terados, responsáveis mesmo assim pela veiculação de signos identitários tão 
fortes e pessoais quanto os nomes. Deixado momentaneamente de lado, tra-
ta-se não só de um mecanismo pouco banal, mas que reverbera ainda alhures 
meio a uma etnografia maxakali/tikmũ’ũn mais extensa. Tentarei justamente 
retornar a ele partindo dessa vez de novos materiais kõmãyxop.

A origem da festa remete a um fundo mítico do qual pudemos ler duas 
versões narrativas ligeiramente divergentes1. Em linhas gerais, os dois textos 
apresentam uma mesma trama, onde um ancestral cultiva uma roça, fora da 
aldeia. Durante sua ausência, pessoas desconhecidas vêm colher uma parte de 
sua produção. O ancestral consegue abordá-las e as convida a virem à aldeia, 
ensinar seus cantos, empenhando uma relação de troca e amizade diante da-
quelas que se chamam kõmãyxop.

Com exceção de detalhes diferentes mas onde uma versão não contradiz 
a outra, as variantes mostram dois pontos importantes de diferenciação. Em 
uma delas, as kõmãyxop vivem na floresta e comem batatas doces, na outra, 
vivem no fundo de um rio e comem amendoins. A equivalência estrutural 
dos termos cambiantes – habitat e alimentação – apontaria para dissonâncias 
de natureza voluntária, muito mais do que fortuita.

É o que levaria a crer a comparação com uma terceira narração míti-
ca, ligada também ao encontro de um yãmĩy antes desconhecido, tendo por 
fio condutor uma cadeia de ações comum. Trata-se do mito inaugural da 
xũnĩmxop / festa(s) do morcego, do qual reproduzo aqui uma versão publica-
da por Tugny et al. (2009a: 38-39, 2013b: 13).

1. Cada tradição familiar tende a considerar apenas uma das duas versões como verda-
deira. Se elas coexistem em um nível comunitário ou extra-familiar e são conhecidas 
pela maioria das pessoas, elas não são reivindicadas juntas por um mesmo indivíduo. 
As alianças e a vizinhança próxima criam evidentemente situações ambíguas, onde a 
desvalorização da versão alheia cede à diplomacia.
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HISTÓRIA DO XŨNĨM2

Antigamente havia os nossos ancestrais, mas morcego-espírito para cantar não 
havia.

Havia pés de banana e quando cresciam e saiam os cachos, os ancestrais os 
tiravam para deixar amadurecer.

Uma vez, quando um ancestral foi buscar um cacho de banana, o morcego 
espírito estava dentro do mato comendo a banana madura.

Ele chegou, viu as cascas e soube que não foi bicho que comeu.
E soube que não era gente porque não viu sinal dos pés.
Então o ancestral cortou novamente um cacho para deixar amadurecer e foi 

à tarde olhar e viu: alguém estava comendo suas bananas maduras e saiu fugindo.
Ele mandou parar e perguntou:
– Você está comendo as bananas maduras que eu cortei?
– Eu comi, eu como só banana, essa é nossa comida.
– Então venha dentro da nossa casa de cantos para comer bastante banana.
E o homeme ainda perguntou-lhe:
– como são os cantos do seu povo?
E o xũnĩm cantou: – ô hô hô hô hô ô hô hô hô hô hô hô

Mesmo se tratando de uma versão sucinta, as semelhanças remontam a 
detalhes em passagens como: “Ele chegou, viu as cascas e soube que não foi 
bicho que comeu. E soube que não era gente porque não viu sinal dos pés.” 
(xũnĩm) / “O homem procurou, saiu olhando no caminho mas ninguém 
tinha andado por lá, não havia pegada de gente, nenhum rastro. Ficou então 
achando que algum bicho é que devia ter comido.” (versão I de kõmãyxop) / 
“Intrigado, ele saiu à procura de rastros que pudessem indicar a identidade 
ou o caminho tomado pelo visitante. Em vão. Não havia marca que indi-
casse qualquer passagem em direção à aldeia ou para o mato” (versão II de 
kõmãyxop).

Além da sobreposição de um mesmo roteiro em três histórias diferentes, 
em macro-paralelismo, encontraríamos ainda pequenos desvios internos a 
cada história e ao discurso, rascunhos micro-paralelísticos onde uma deter-
minada ideia é enunciada a partir do encadeamento de uma série de sinôni-
mos. Enquanto o conteúdo narrado guarda um aspecto linear, os paralelis-
mos verbais operam por sua vez circularidades que se juntam à forma. Em 
nosso caso, a leitura dos mitos deixa assim entrever passagens nitidamente 
construídas sobre a revisão sucessiva de um mote comum, como ilustraria a 
passagem seguinte, onde a expressão verbal do “ato de colher as batatas” se 
desdobra em quatro versões correlatas:

2. Apresentada de acordo com a disposição gráfica original, os saltos de linha não 
correspondendo a parágrafos.
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“- Foram vocês duas que arrancaram minhas raízes de batata-doce? / É, fomos 
nós. Nós que cavamos a batata. Batata-doce é o nosso alimento. Nós comemos, 
cavamos. / Vocês duas colheram a batata-doce e comeram, foram vocês.” (frag-
mento versão I de kõmãyxop, eu sublinho)3.

Saindo dos mitos mas guardando a atenção voltada aos paralelismos ver-
bais, poderiam ainda ser citadas diferentes versões através das quais o termo 
kõmãy é apresentado apenas na primeira intervenção cantada de Kõmãyxop 
Vermelha. As letras dos cantos mostrariam não menos que quatro anotações 
diferentes para o termo:
kõmã (faixa 7-14 e 15-22);
kõmãk (página 33-43 do anexo e faixa 23-26, 41-42, 43-47, 48-53, 55-60);
kõmãg (faixa 33-42);
kõnãy (faixa 62-65).

Virtualmente, contaríamos ainda uma quinta versão, precisamente a 
utilizada na língua corrente, a saber kõmãy.

Parte do léxico das letras dos cantos/yãmĩy é de fato glosada diferente-
mente da língua maxakali corrente. Cada ciclo cerimonial pode contar com 
uma ou mais versões próprias para um mesmo termo, as variantes em torno 
da palavra “kõmãy” constituindo um caso absolutamente clássico. Tais dife-
renças são na maior parte das vezes modestas, e mesmo nos casos menos ób-
vios existem geralmente equivalências diretas no maxakali cotidiano. Como 
a intenção no material em anexo não é a de apresentar todo o processo de 
tradução, este fenômeno de incongruência linguística permanecerá via de re-
gra imperceptível, à exceção de duas ou três notas onde teremos, por motivos 
particulares, uma referência ao mesmo tempo aos termos em suas variantes 
kõmãyxop e em maxakali.

A partir de materiais linguísticos articulados pelos yãmĩy morcego/
xũnĩm e gavião/mõgmõka, apresentados por Tugny et al. 2009a, 2009b e 
por Campelo 2009, Campos 2011 mostra que os léxicos cantados parecem 
preceder cronologicamente o da língua falada contemporânea, apresentando 
simultaneamente inúmeros termos emprestados de outras línguas da família 
maxakali, hoje extintas. A presença de termos de origem tupi seria também 
atestada, ainda que em menor quantidade.

Processos similares foram observados entre os Suyá/Kisêdjê (Seeger, 
1987: 45-46), os Juruna/Yudjá (Lima, 2005: 233), Kaxinawá/Huni Kuin 

3. Por uma questão de comodidade, não retornarei à versão em língua maxakali, tal 
qual recolhida, a tradução apresentada buscando dar conta da variação paralelística 
entre as fórmulas.
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(Matos, 2006: 184), Kadiwéu (Ribeiro, 1980: 253, apud Matos, idem: ibi-
dem) ou ainda entre os Marubo (Cesarino 2011) e os Wauja (Barcelos Neto 
2008: 237). Na quase totalidade dos casos, teríamos a impressão de estar 
diante de termos em versões linguísticas antigas, que apontariam para uma 
maior estabilidade histórica dos cantos em relação à língua falada4.

As variantes da palavra kõmãy que acabaram de ser apresentadas tes-
temunham provavelmente do mesmo fenômeno. Elas indicariam uma dis-
tância cronológica e um número de agrupamentos sociais cujos limites não 
seriam mais reconhecidos, nos dias de hoje, através de diferenças linguísticas. 
No entanto, a coexistência de sutis variações em torno de um mesmo objeto 
pode também ser vista como um desejo de reunir em um mesmo plano ob-
jetos que guardam, de forma deliberada, heterogeneidades liminares. Uma 
vontade de fazer coabitar a diferença, a partir dos menores intervalos.

O fenômeno que me chamou em primeiro lugar a atenção dentro do 
repertório kõmãyxop foi precisamente a diferenciação categórica entre objetos 
que, a uma primeira escuta, poderiam parecer idênticos. Já havia sido con-
frontado com esta sensação durante a escuta de outros repertórios yãmĩy, mas 
a experiência permanecia então fragmentária, dada a abertura recorrente na 
disposição das sequências musicais. O repertório kõmãyxop, com seu orde-
namento fixo e seus limites mais bem definidos, mostra por sua vez dezenas 
de séries de cantos diferenciando-se entre si por uma única sílaba ou nota. 
Os pequenos intervalos (na falta de melhor denominação) se tornam assim 
salientes demais para serem eclipsados5. Seus mecanismos, evidentes para 
a musicologia local, se apresentavam, no contexto intercultural da minha 
escuta, como desafios conceituais diante de temas como a “percepção” ou 
“composição” musicais.

A série de cantos faixa 7-14, que acompanhamos anteriormente, seria 
o primeiro de uma quantidade incalculável de exemplos de cadeias baseadas 
em modificações pontuais. A retomada de Kõmãyxop Vermelha a partir do 
canto faixa 237, que acompanharemos agora um instante, será por sua vez a 
expressão certamente mais explícita do mesmo fenômeno.

4. Esta profundidade temporal das versões de um léxico verbal seria congruente com 
o sistema de propriedade dos cantos yãmĩy. Como já mencionado, boa parte dos 
cantos constituem aqui objetos de uma herança familiar e de uma memória precisa, 
que atravessa um número indefinido de gerações, como verdadeiras “linhagens de 
cantos”. Poderia este fenômeno incarnar uma oposição à superficialidade cronológica 
da memória geracional ameríndia?
5. Para efeito de desambiguação, o termo “intervalo” é aqui utilizado em sua acepção 
geral, e não como “intervalo melódico/harmônico”.
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SEGUNDA INTERVENÇÃO DE KÕMÃYXOP VERMELHA

A música, que havia começado por volta das 19h, faz uma pausa ao 
fim dos cantos de Kõmãyxop Preta. Alguns dos cantores mais experientes 
permanecem atentos ao relógio, monitorando a boa coordenação temporal. 
Ele marca pouco mais de 1h da manhã.

Aquelas que se adormeceram na periferia do pátio acordam e acordam 
as crianças sob o cheiro de mandioca e carne cozidas, servidas a cada partici-
pante da festa pelos membros da cozinha. Os cantores se dispersam parcial-
mente, para comer e retomar o fôlego, após as primeiras horas de atividade 
praticamente ininterrupta.

O momento seguinte dentro do roteiro cerimonial corresponde à reto-
mada de Kõmãyxop Vermelha, sendo portanto acompanhado de dança. Ao 
contrário de sua primeira intervenção, formada por pouco mais de sessenta 
cantos, trata-se agora de uma sequência prolongada de quase duzentos, um 
pouco maior mesmo que a parte de Kõmãyxop Preta que acaba de ser con-
cluída.

A pausa vai durar quase uma hora. Seu silêncio será finalmente que-
brado por Kõmãyxop Vermelha ela mesma, com sua voz aguda, de baixa am-
plitude e cuja articulação deixa as palavras cantadas praticamente incom-
preensíveis. Sua voz particular ressoa de dentro da casa dos cantos (começo 
do canto equivalente à faixa 237 e dos seguintes). Ela mostra aos moradores 
locais, de forma sintética, como cantar: kõnãy me mõy / ? 4 2 4 2 // ĩy mõ 
koxi / ? 5 2 4 1 // ya a ai hai’i ya / ? 4 1 4 1  4 2 4 1 . Estas linhas 
servirão de prelúdio, de ponto de partida ao desenvolvimento de grandes 
fatias do repertório que se anuncia. O primeiro grupo cantor as retoma em 
plena execução, sobrepondo-se à Kõmãyxop Vermelha com sua emissão vocal 
enérgica e coletiva. Uma vez concluída, a peça é imediatamente bisada pelo 
segundo grupo cantor.

Os grupos cantores estão agora de pé, dispostos em duas linhas laterais 
cujo ponto de referência, ao início de cada canto, se situa logo em frente à 
casa dos cantos. Enquanto canta, entretanto, cada grupo avança em direção 
ao pátio, esse limite entre o perímetro da festa e as casas ou o espaço domés-
tico da aldeia. No início do repertório, o deslocamento é ainda reservado, 
limitando-se a um andar lento e curto para frente.
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Dois grupos femininos, compostos em grande parte por jovens, vêm-se 
juntar aos cantores. Elas se colocam igualmente em filas laterais, de frente 
aos primeiros. O movimento feminino será assim majoritariamente para trás, 
mesmo se ele é entrecortado de pequenos retornos de direção.

Na verdade, o percurso geral dos dançantes, das proximidades da casa 
dos cantos até o polo oposto da praça, se faz à imagem de uma mudança 
de maré, onde o trajeto maior de um ponto x a um ponto y comporta mo-
vimentos internos ou “ondas” que alternam avanços e recuos contínuos. A 
dimensão exata do percurso e de suas oscilações internas vão acompanhar a 
duração de cada canto e o ânimo dos interessados.

A distância guardada entre lado masculino e feminino é ostensivamente 
modesta. A fila lateral masculina se aproxima, ao início de cada canto, da 
sua homóloga feminina que aguarda a alguns passos de distância. Enquanto 
se movimentam, as duas filas vão manter um afastamento mínimo sem no 
entanto, no plano ideal, ultrapassá-lo – não deve haver contato físico entre os 
indivíduos das duas filas espelhadas. A proximidade entre elas se torna assim 
objeto de uma aparente ambiguidade, sobretudo nos momentos precisos em 
que a direção do trajeto oscila. Cada mudança de direção – para frente ou 
para trás – deve corresponder à correção imediata dos movimentos recíprocos 
em vista de se manter a proximidade entre grupo masculino e feminino, sem 
tampouco que eles se toquem.

Apesar das analogias iniciais, as dinâmicas femininas e masculinas serão 
sensivelmente diferentes. Ainda que em traços gerais as meninas e as moças, 
ou mais raramente mulheres maduras, formem dois grupos, seus limites são 
pouco precisos e as mesmas pessoas podem migrar livremente de um ao ou-
tro se quiserem aproveitar ao máximo da atividade. Além disso, elas vão se 
manter sempre de mãos dadas com suas vizinhas diretas, elo do qual os ho-
mens podem ser dispensados, principalmente aqueles que escolherão dançar 
utilizando o passo de dança mais caro à Kõmãyxop Vermelha, com as mãos já 
comprometidas no movimento individual (ver em seguida).

Os passos femininos não coincidem com os masculinos. O desloca-
mento das primeiras equivalem a um andar ou um correr mais ordinário, 
realizado pela alternância simétrica dos pés. A única variação em reação ao 
modelo de sucessão mais simples e comum dos pés seria aqui a incorporação 
de um pequeno salto realizado individualmente por cada pé que, no meio de 
um passo, deixa e ganha novamente o chão num mesmo ponto, enquanto a 
perna oposta avança ou recua. Um andar pontuado então por breves hiatos 
no contato do pé base com o chão. Além de uma maior semelhança com os 
movimentos cotidianos, essa forma de dançar é também utilizada em outras 
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cerimônias yãmĩyxop além da kõmãyxop1.
Os homens, por sua vez, terão a possibilidade de dançar segundo um 

passo particular à ocasião2. Seu movimento é realizado em dois tempos. O 
primeiro, que acentua uma dissimetria lateral,  mostra uma quadro onde as 
pernas estão ligeiramente dobradas, o pé esquerdo um passo à frente do direi-
to. O tronco está inclinado para frente e pesando sensivelmente para o lado 
esquerdo, de forma que o tórax se encontre no mesmo nível vertical que o 
joelho esquerdo. O segundo tempo mostra um quadro próximo do primeiro, 
a não ser pela disposição paralela dos pés, o tórax estando consequentemente 
centralizado.

Os dois tempos são articulados por saltos curtos. O que precede o pri-
meiro tempo é realizado para frente, o pé esquerdo tocando por pouco pri-
meiro o chão. O que precede o segundo tempo, por sua vez, é realizado no 
mesmo lugar, os dois pés tocando o chão paralela e simultaneamente. Os 
braços, relaxados, parecem dois pêndulos paralelos que oscilam naturalmente 
seguindo a leve inclinação do tronco e o movimento dissimétrico para frente/
esquerda e centro: quando o peso do corpo é concentrado do lado esquerdo, 
o braço contrabalanceia em diagonal à direita; quando, no segundo tempo, 
o peso é centralizado, os braços são trazidos de volta à disposição vertical, 
mãos para baixo.

→ → → → → → → → → →

dois “tempos” – passo de dança caro à Kõmãyxop Vermelha, para frente

1. Seria o caso pelo menos dos grupos femininos que se colocam frente a frente com 
os pares de yãmĩy morcego / xũnĩm xatit.
2. Os morcegos aos quais acabo de me referir possuem também um passo de dança 
exclusivo que, entre outros aspectos, os identifica e singulariza – do andar cotidiano, 
das mulheres que dançam à sua frente, dos outros yãmĩy dançantes.
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Quando a direção geral do movimento é invertida, indo de frente para 
trás, a mudança maior consiste na alternância de papéis entre pé direito e 
esquerdo. O salto precedendo o primeiro tempo é assim realizado em recuo, 
o pé direito tocando primeiro o chão, o tórax se nivelando ao joelho direito 
em retaguarda.

← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

dois “tempos” – passo de dança caro à Kõmãyxop Vermelha, para trás

As filas laterais, sejam as masculinas ou femininas, têm por vezes uma 
retidão bastante relativa, principalmente durante as intervenções do segundo 
grupo cantor, cuja formação conta com uma maioria de rapazes que, mais 
eufóricos, se movimentam mais rapidamente e com menor atenção em rela-
ção aos detalhes do movimento.

Há uma disposição das dançantes à homocinestesia, a realizarem os 
mesmos movimentos3. Elas podem, como mencionei anteriormente, esco-
lher entre dois tipos de passo diferentes – um andar mais próximo do co-
tidiano, ou bem um andar dinâmico pontuado de sobressaltos (um a cada 
passo) e, no caso masculino, ainda um passo próprio à Kõmãyxop Vermelha. 
Na prática, as duas modalidades iniciais tendem a ser percebidas como gra-
dações de um mesmo movimento, de acordo com a intensidade ou veloci-
dade adotada. O movimento das diferentes integrantes de um grupo pode 
assim modular, mas será sempre homogêneo se o tomarmos na sincronia. 
As meninas e moças vão adotar, num mesmo momento, um mesmo tipo 

3. Tomo aqui a tradução do termo francês “homokinésie” proposta em Beaudet 2013. 
A escolha logo acima pelo termo “dissimétrico” (simetria alterada) diante do algo dis-
tinto “assimétrico” (ausência total de simetria), segue uma pista deixada pelo mesmo 
texto (idem: 167).
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de movimento. Se desprende daí uma homorritmia razoavelmente clara, os 
movimentos individuais coincidindo entre si. Digo razoavelmente clara por 
se tratar de uma coincidência aproximada, muito mais do que um resultado 
preciso procurado ou um valor em si.

Os homens tendem à mesma homogenização dos movimentos, à exce-
ção dos indivíduos optando por realizar os passos característicos da festa. No 
discurso de vários seniores, o passo (masculino) ideal da dança da Kõmãyxop 
Vermelha seria aquele dissimétrico descrito logo acima. No passado, diz-se, 
esta era a maneira exclusiva de se dançar. No entanto, pelo menos no que 
diz respeito à prática contemporânea, ele só é utilizado por alguns poucos 
indivíduos e ainda de forma intermitente4. Ainda que ele seja específico a este 
momento, valorizado e tido como modelo, ele é de longe menos utilizado 
que o passo genérico, por assim dizer.

Os dançantes que optarem por ele vão exibir um movimento distinto, 
mas esta distinção não é percebida como uma saliência, uma focalização in-
dividual ou fragmentada da atenção. A homogenização dos movimentos – as 
linhas laterais que se deslocam como unidades e os movimentos individuais 
em uníssono ou em coabitação não dicotômica de dois passos diferentes – 
permanecem um valor de base.

De um ponto de vista sonoro, há de forma homóloga um apagamento 
das vozes individuais5, que cantam em uníssono, e que permanecem atentas 
para que o timbre global mostre um resultado bem fundido. A despeito desta 
proximidade de mecanismos e do fato da música e da dança formarem, neste 
momento, um corpo comum, a coordenação entre os dois elementos não é 
objeto de um investimento importante e, durante uma boa parte do tempo, 
vai-se restringir à sincronia global, ao fato da “dança” e do “canto” serem 
produzidos, em termos gerais, num mesmo instante6.

4. O passo característico dos pares de yãmĩy morcego / xũnĩm xatit mencionado na 
nota anterior se associa a uma mesma dinâmica: por mais que ele ocupe um papel 
identitário, os morcegos só o adotam durante uma parte menor dos percursos. Para 
uma descrição cênica das ações na presença dos xũnĩm xatit, ver Rosse 2007.
5. O canto solo é aqui reservado às próprias kõmãyxop cujas vozes, como vimos, são 
quase inaudíveis: amplitude sonora e articulação verbal em seus limites mínimos.
6. O que encontraria um eco direto nas danças wayãpi: “Entretanto, quando con-
sideramos estes diferentes parâmetros [gestos, sons, união, coordenação, etc.] com 
um pouco mais de proximidade, vemos que esta fusão, esta homogeneidade não é 
perfeita: os dançarinos, embora sincrônicos, não o são exatamente; alguns batem o pé 
direito com um pouco mais de intensidade, outros com um pouco de atraso, outros, 
ainda, param uma fração de segundo, e estas pequenas diferenças individuais são 
aleatórias, não coordenadas. Não se trata de uma parada militar (…). Dito de outra 
forma, trata-se mais de uma intenção demonstrada de homofonia e homocinestesia
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Na verdade, a isometria não é um traço destacado pela música e pelos 
gestos musicais kõmãyxop ou yãmĩy de uma maneira global. Havia anunciado 
antes, apenas uma parte dos cantos apresenta uma regularidade métrica pró-
xima da pulsação. Mesmo neste caso, diferentes versos ou diferentes unida-
des internas a um mesmo canto podem apresentar desproporções resultando 
numa textura temporal não sobreponível a um plano virtual esquadrinhado. 
Uma música metricamente irregular e variada, uma dança com passos regu-
lares e em pequeno número. Num tal contexto, as correspondências rítmicas 
a escala reduzida entre movimentos coregráficos e cantos tendem a ser apro-
ximativas, quando não inexistentes.

Levanto este traço no momento provavelmente mais excepcional de 
todo o repertório kõmãyxop em relação ao desenvolvimento isorrítmico. Com 
a exceção da coda que arremata cada peça, a estrutura métrica subjacente à 
série de cantos aberta pela faixa 237 dá a ouvir uma fórmula ternária (binária 
composta) recorrente, o mote “kõnãy me mõy / ĩy mõ koxi” se articulando 
ritmicamente da seguinte maneira:

métrica canto faixa 237

Mais do que a simples sucessão de uma estrutura regular em três tem-
pos, o padrão métrico dominante opera por quadraturas, das quais testemu-
nha o excerto transcrito: a célula ternária é apresentada quatro vezes sobre os 
dois primeiros versos, em seguida quatro vezes sobre o terceiro.

Na prática porém, a métrica será ligeiramente flutuante e o contato 
dos pés com o chão, no movimento binário direita-esquerda, tampouco vai 
ajudar a colocá-la em evidência. Os passos serão com frequência levemente 
deslocados em relação à linha rítmica do canto e, no caso do andar lento ou 
do passo especial que os homens podem adotar, francamente independentes.

do que de uma sincronização perfeita. A convergência dos significantes (dançar junto, 
cantar junto, etc.) é acompanhada de uma flexibilidade na realização destes; o ajuste 
dos movimentos do corpo (inclusive a voz) não é exato” (Beaudet, 2013: 162-163).

kõ nãy- me mõy/ ĩy mõ ko xi/- kõ nãy- me mõy/ ĩy

 = 85

 
 

         

mõ ko xi/- ya a a i- ha i'- i ya

etc.        
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A não correspondência rítmica é um aspecto encontrado alhures em 
contextos musicais yãmĩy, por vezes mesmo reivindicada. O exemplo mais 
explícito seria o dos repertórios onde o canto é acompanhado de chocalhos, 
como o de papagaio/putuxop, ou ainda durande as danças de roda kõmãyxop. 
A rítmica dos cantos, nesses momentos, não deve jamais coincidir com o 
toque dos idiofones que, por sua vez, não devem apresentar linhas regulares 
(isorrítmicas) ou coincidir entre si (ver a este respeito Tugny 2011b: 166 et 
seq.). A percussão coletiva de um tronco de árvore durante a intervenção 
de pica-pau/mãn mãn, parte do festival de gavião/mõgmõka, deve também 
resultar numa textura métrica não-racional (ver Campelo 2008: 131, 2009: 
109). Finalmente, poderíamos levantar as práticas polimusicais onde cantos 
simultâneos de morcego/xũnĩm e hemex (não traduzido) ou de papagaio/
putuxop e botocudo/yĩkox xeka são articulados de forma a não haver coinci-
dência em registro melódico ou rítmico (para o primeiro dos dois casos, ver 
Rosse 2007: 77-84).

Voltando o foco a Kõmãyxop Vermelha, haveria assim um descompasso 
entre duas dimensões, o movimento corporal e o som. Este descompasso 
toma um tom especial no instante onde, justamente, a música apresentaria 
uma regularidade métrica e uma quadratura das mais remarcáveis, além de 
uma compatibilidade direta com os passos regulares e invariavelmente biná-
rios, compatibilidade que é todavia descartada.

PRIMEIRA VERSÃO
cantos faixa 237 a 292

Toda a construção cênica acompanhando a retomada dos cantos se efe-
tua aqui de forma progressiva. O aumento da amplitude dos gestos e dos 
limites do percurso dançado ou ainda a consolidação da composição e da 
participação dos grupos femininos se estabelecem aos poucos, ao longo dos 
primeiros cantos de Kõmãyxop Vermelha. Este crescendo cênico é paralelo a 
uma segunda progressão, inerente à prestação dos cantos, e retornamos aqui 
à voz frágil de Kõmãyxop Vermelha de dentro da kuxex.

Os cantos são parcialmente introduzidos por esta voz quase inaudível 
(pronunciada já por um sujeito invisível). A partir daí, os homens vão reto-
mando os cantos, na íntegra e com uma inflexão vocal cheia de energia.

Os três primeiros cantos de Kõmãyxop Vermelha parecem aqui derivar 
de um mesmo enunciado, que a cada retomada desvenda um segmento su-
plementar. Esta expansão da forma se dá a nível das partes lexicais, a introdu-
ção, o interlúdio e a coda permanecendo fixos.

A primeira peça (página 303 do anexo, ausente nos registros sonoros) 
mostra uma só estrofe (chamemos de “A”), composta por dois versos – “kõnãy 
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me mõy – kõmãy, vá nos passos dela / ĩy mõ koxi – ficar em minha casa”. Ela se 
articula sobre o contorno melódico “? 4 2 4 2 / 5 2 4 1”, onde os dois 
graus se mantêm à distância de uma terça menor ligeiramente comprimida.

A peça seguinte, equivalente à faixa 237, desenha uma estrutura “AB”, 
onde B nada mais é do que a associação de uma nova linha melódica “? 4 1 
4 1 / 4 2 4 1” aos dois versos iniciais de A.

O canto equivalente à faixa 238, a seu turno, adiciona uma repetição de 
A à fórmula, resultando em “AAB”.

-

(…)

ya a ai hai’i ya

kõnãy me mõy
ĩy mõ koxi

ya a ai hai hai
yak ha mi ax ho (ho)

? 4 1 4 1  4 2 4 1

? 4 2 4 2
? 5 2 4 1

? 4 1 4 1  4 2
? 4 4 45 7

237

(...)

ya a ai hai’i ya

kõnãy me mõy
ĩy mõ koxi

kõnãy me mõy
ĩy mõ koxi

ya a ai hai hai
yak ha mi ax ho (ho)

? 4 1 4 1  4 2 4 1

? 4 2 4 2
? 5 2 4 1

? 4 1 4 1
? 4 2 4 1

? 4 1 4 1  4 2
? 4 4 45 7
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238

(...)

ya a ai hai’i ya

kõnãy me mõy
ĩy mõ koxi
kõnãy me mõy
ĩy mõ koxi

kõnãy me mõy
ĩy mõ koxi

ya a ai hai hai
yak ha mi ax ho (ho)

? 4 1 4 1  4 2 4 1

? 4 2 4 2
? 5 2 4 1
? 4 2 4 2
? 5 2 4 1

? 4 1 4 1
? 4 2 4 1

? 4 1 4 1  4 2
? 4 4 45 7

-

(...)

ya a ai hai’i ya

kõnãy me mõy
ĩy tut yũm ma
ĩy mõ koxi

kõnãy me mõy
ĩy mõ koxi

ya a ai hai hai
yak ha mi ax ho (ho)

? 4 1 4 1  4 2 4 1

? 4 2 4 2
? 4 2 4 2
? 5 2 4 1

? 4 1 4 1
? 4 2 4 1

? 4 1 4 1  4 2
? 4 4 45 7
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239

(...)

ya a ai hai’i ya

kõnãy me mõy
ĩy tut yũm ma
ĩy mõ koxi

kõnãy me mõy
ĩy tut yũm ma
ĩy mõ koxi

kõnãy me mõy
ĩy mõ koxi

ya a ai hai hai
yak ha mi ax ho (ho)

? 4 1 4 1  4 2 4 1

? 4 2 4 2
? 4 2 4 2
? 5 2 4 1

? 4 2 4 2
? 4 2 4 2
? 5 2 4 1

? 4 1 4 1
? 4 2 4 1

? 4 1 4 1  4 2
? 4 4 45 7

As letras, traduzidas por “kõmãy, vá nos passos dela / ficar em minha 
casa”, põem em cena o convite dirigido às kõmãyxop. A primeira pessoa seria 
aqui a do anfitrião que mostra o caminho, que pede a uma das kõmãy para 
seguir a outra, e para se hospedarem na casa dele.

O canto página 306 do anexo (ausente nos registros sonoros) e o se-
guinte, faixa 239, chegam ao termo da progressão na apresentação de uma 
estrutura, desvendada finalmente por inteiro. Eles retornam respectivamente 
aos cantos 237 e 238, introduzindo ali um verso complementar no meio de 
cada “A”. O resultado seria então, para p.306 do anexo, “A’B”, e para faixa 
239, “A’A’B”.

A estrutura final, “A’A’B” servirá de modelo para a série que se estende 
até o canto faixa 292. O verso central introduzido em cada A, ao contrário 
dos dois outros, será, do ponto de vista verbal, exclusivo a cada peça. Mesmo 
sendo constantemente modificado, ele apresenta uma fórmula consoante ao 
conteúdo semântico geral. O convite interespecífico “kõmãy, vá nos passos 
dela / ficar em minha casa” é assim entrecortado pela rememoração de ima-
gens próprias a cada canto, ligadas à aldeia e à vida doméstica, começando 
pela família próxima: “ĩy tut yũm ma – onde está minha mãe”. O bordão 
composto por “onde está...” vai ser em seguida complementado por novos 
sujeitos – “meu pai”, “o kõmãy”, “seu pai”, etc.

O processo de transformação destes sujeitos será construído num fluxo 
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contínuo, guiado por duas linhas de força paralelas. Por um lado, as modu-
lações de um sujeito a outro se apoiam em qualidades comuns entre imagens 
verbais de cantos diretamente vizinhos. Por outro lado, elas serão animadas 
pelas proximidades sonoras entre palavras-chave pelas quais se pronunciam 
as mesmas imagens.

O primeiro processo já nos é familiar. Ele materializa um encadeamento 
de imagens onde cada par de elos é ligado por aspectos comuns diretamente 
ou indiretamente levantados. Assistiremos a três subgrupos bastante homo-
gêneos deste ponto de vista. O primeiro corresponderia aos cantos faixas 239 
a 244, tendo por eixo temático alguns laços de parentesco. A familiarização 
dos yãmĩy convidados na aldeia é explicitamente marcada pela identifica-
ção dos aldeães como seus “pais” e “mães”, fenômeno já mencionado antes, 
além do tratamento dos aldeães entre si pelo vocativo “kõmãy”. A sequência 
“minha mãe”, “meu pai”, “o kõmãy”, “seu pai”, “yãmĩy”, “yãmĩy cachoeira”, 
mostra assim uma continuidade temática.

O subgrupo seguinte, cantos equivalentes às faixas 245 a 265, trata 
sobretudo de uma matéria prima – o algodão – e de técnicas de uso rela-
cionadas – filagem e tecelagem –, caras ao universo feminino. Ele começa 
justamente pela referência feminina “a vagina”, seguida de “o algodão”, “a 
rede grande”, “a rede pequena”, “a tipoia”, “a tipoia carregada”, “a tipoia pen-
durada”, “a bolsa”, “a touca de algodão”, “a touca de algodão vestindo a cabe-
ça”, “o fio enrolado na flecha”, “a filagem”, “a fibra da embaúba”, “as mechas 
de algodão” e “o fio”.

O terceiro e último dos subgrupos vai do canto equivalente à faixa 267 
até a 292. Mais longo, ele será também mais complexo no processo de mu-
tação das imagens que, ao fim do percurso, atingem uma zona sensivelmente 
distante da inicial. Este distanciamento é entretanto resultado de associações 
sempre presentes num nível localizado, ainda que as características comuns 
que justificam a mudança de uma imagem sejam elas também progressiva-
mente modificadas. Veremos o “pé de urucum” se desdobrar primeiro em 
diferentes formas e utilizações – “pé de urucum erguido”, “suas folhas no 
alto da árvore”, “as frutas no alto da árvore” e “as cascas secas” igualmente no 
alto da árvore, “a coagem da borra do suco de urucum”, “o urucum maduro 
no alto da árvore”, “a tinta do urucum” ou “a resina do urucum”. Através da 
cor vermelha, o círculo em torno do urucum se transpõe ao passarinho tiê-
sangue7, cujas penas são de um rubro acentuado. A mesma cor serve ainda 
de ponte para imagens ligadas à argila e à lama – “a panela de barro”, “o leito 
do rio”, “a areia no fundo do rio”. O tema fluvial e o seguinte, em referência 
à casa, são articulados por dois elementos simultâneos. A imagem da argila 
lembra, de um lado, uma técnica de fabricação das paredes, onde o esqueleto 

7. Aramphocelus bresilius, macho.
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em madeira é chumbado de terra vermelha úmida (pau-a-pique). De outro 
lado, a fórmula “onde está meu rio” (faixa 275) poderia ser lida simplesmente 
como a menção de uma kõmãyxop à própria casa, subaquática segundo uma 
das versões míticas. “Meu rio”, nesse caso, seria a versão kõmãyxop para “mi-
nha casa”, tema prolongado pela enumeração de partes e materiais de cons-
trução – “a parede”, “a cama”, “o telhado”, “o pau seco tombado”, “o pau seco 
enganchado”, “o pau seco erguido”. O “pau seco” é uma tradução da expres-
são “mĩm tap”, a partícula tap remetendo a coisa velha, como é o caso aqui, 
mas também à cor preta ou à escuridão8. Junto com a verticalidade do “pau 
seco erguido”, que aponta para o céu, a fórmula mĩm tap dá lugar a uma série 
metereológica que inclui “a noite”, “o jupará de pé” (de hábitos noturnos), 
“o dia”, “a aurora”, “a névoa”, “o orvalho”, “a lua”, “o sol nascente”. O bloco 
com um apelo cromático vermelho é assim compensado com um bloco que 
se liga ao preto/escuridão, sugerindo o par Kõmãy Vermelha e Kõmãy Preta.

Se a imbricação entre determinados aspectos das imagens levantadas pe-
las letras já nos era familiar, o segundo mecanismo pelo do qual se orientam 
as transformações das imagens é, por sua vez, original. O mesmo segmento 
composto pelos cantos faixa 239 a 292 vai mostrar, como anunciei logo an-
tes, um fluxo transformacional paralelo balizado pela musicalidade das pa-
lavras. Os versos exclusivos de cada canto remetem a uma evolução onde as 
expressões fazem prova de uma extrema inércia fonética. Para citar apenas, 
por enquanto, os primeiros cantos (faixa 239-249), teríamos assim os frag-
mentos seguintes: “ĩy tut” [iN»tµF´], “ĩy tak” [iN»tak|], “kõmãk” [kõmak|], 
“xe tak” [tSe»tak|], “yã mẽy” [ɲãˈmej] (exceção), “xa mok” [tSabok|], “tux 
muk” [tµjˈbµk|], “tux tok” [tµjˈtok|] (eu sublinho).

Entra nestas transformações um jogo de declinações do verbo “ma/es-
tar”. Todos os versos exclusivos (cada verso central da estrofe A) da segunda 
intervenção de Kõmãyxop Vermelha vistos até aqui são realizados a partir de 
uma fórmula invariavelmente polissilábica (“ĩy tut yũm ma”, “ĩy tak yũm ma”, 
“kõmãk yũm ma”, etc.), terminando pelo verbo “ma”, traduzido grosso modo 
por “estar”. Este verbo é entretanto modificado de acordo com a posição 
física adotada pelo sujeito no momento da enunciação. A conjugação não 
será a mesma se o sujeito verbal estiver “deitado / mi ma”, “sentado / yũm 
ma”, “de pé / xip ma” ou “suspenso / xup ma”. Cada conjugação vai aglutinar 
informações suplementares ao verbo que, em diversos casos, será traduzido 
diferentemente do simples “estar”. Enquanto “nãn kup yũm ma” é traduzido 
como “onde está o pé de urucum”, “nãn kup xip ma” é traduzido por “onde 
se levanta o pé de urucum”.

8. Agradeço a Ricardo Jamal por me atinar para esse detalhe.
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Este recurso é aqui empregado como uma função orgânica do sistema 
variacional. As posições (tangíveis) dos sujeitos de cada imagem são respon-
sáveis pela proliferação de pequenos intervalos, a partir de um mesmo sujeito 
com diferentes disposições – “a tipoia”, “a tipoia carregada” e “a tipoia pendu-
rada” – tanto quanto entre sujeitos diferentes e uma mesma disposição – “o 
pau seco erguido” e “a noite” ou ainda “o jupará de pé”. Mas as posições dos 
sujeitos (com suas partículas correspondentes) se implicam igualmente num 
movimento intenso de elaboração plástica da palavra.

Assim, se tomarmos a série faixas 237 a 292 guardando um olhar vol-
tado para a sonoridade dos versos modificados, veremos desfilar dezenas de 
associações, mostrando um potencial tímbrico ou propriamente musical im-
portante, ainda que independente de vetores rítmicos, melódicos, de ampli-
tude, etc. (Eu sublinho.)

(-) - kõnãy me mõy /  kõmãy, vá nos passos dela
237 e 246 - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela
238 e 247 - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela

(-) - ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe
239 - ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe
240 - ĩy tak yũm ma / onde está meu pai
(-) - ĩy tak yũm ma / onde está meu pai
(-) - kõmãk yũm ma / onde está o kõmãy
241 - xe tak yũm ma / onde está seu pai
242 - xe tak yũm ma / onde está seu pai
243 - yã mẽy yũm ma / onde está yãmĩy
244 - xa mok yũm ma / onde está a cachoeira

245 e 248 - tux muk yũm ma / onde está a vagina
249 - tux tok yũm ma / onde está o algodão
250 - tux tox xup ma / onde se estende a rede grande
251 - tut pe xup ma / onde se estende a rede pequena
257 e 258 - tux pe yũm ma / onde está guardada a tipoia
252 - tux pe xip ma / onde se carrega a tipoia
(-) - tux pe xup ma / onde está pendurada a tipoia
253 - tut kox yũm ma / onde está a bolsa
255 e 256 - tux kox yũm ma / onde está a touca de algodão
254 - tux kox xip ma / onde se usa a touca de algodão
(-) - tux kox xup ma / onde se usa a touca de algodão
259 e 260 - tux hĩy xip ma / onde estão enrolando fio na flecha
261 - tux nĩy yũm ma / onde estão fazendo fio
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262, 263 e 264 - tux hi xip ma / onde estão tirando a fibra da embaúba
(-) - tux hox yũm ma / onde estão as mechas de algodão
265 - ‘ã hit yũm ma / onde está o fio

267 - nãn kup yũm ma / onde está o pé de urucum
268 - nãn kup xip ma / onde se levanta o pé de urucum
269 - nãn xux xip ma / onde se levantam as folhas do urucum
270 - nãn tut xip ma / onde se levantam as frutas do urucum
271 - nãn xax xip ma / onde se levantam as cascas secas do urucum
272 - nãn xap xip ma / onde se coa a borra do urucum
(-) - nãn tap xip ma / onde se levanta o urucum maduro
273 - nãn kuk xup ma / onde está a tinta do urucum
(-) - nãn tok yũm ma / onde está a resina do urucum
(-) - nãn xat xip ma / onde se levanta o tiê-sangue
274 - na ix yũm ma / onde está a panela de barro
275 - ĩy kuk xup ma / onde corre meu rio
276 - ‘ã mot mi ma / lá no fundo onde está a areia
277 - ‘ĩy met yũm ma / onde está minha casa
278 - mĩm xap yũm ma / onde está a casa
279 - mĩm xap xip ma / onde está a parede
(-) - mĩm xap mi ma / onde está a cama
280 e 281 - mĩm xap xup ma / onde está o telhado
282 - mĩm tap mi ma / onde tombou o pau seco
283 - mĩm tap xup ma / onde ficou enganchado o pau seco
284 - mĩm tap xip ma / onde está de pé o pau seco
285 - ãm nĩy xup ma / onde está a noite
286 - ‘ãm tap xip ma / onde se levanta o jupará
287 - hãm tup xup ma / onde está o dia
288 - hãm xox xip ma / onde está a aurora
289 - hãm hox xup ma / onde está nublado
290 e 266 - hãm hep xup ma / onde paira o orvalho
291 - ãk mãn yũm ma / lá junto da lua
292 - xãy nẽy xip ma / onde se levanta o sol

Se então este material se constitui a partir de uma forte propensão às 
variações mais sutis, que fazem com que dois cantos muitas vezes se diferen-
ciem apenas pela leve modificação de uma palavra, ele mostra também uma 
propensão à condensação ou às referências múltiplas de um mesmo enuncia-
do. As linhas de transformação seguem uma primeira orientação semântica, 
uma segunda orientação fonética, além de se situarem invariavelmente den-
tro de uma temática autorreferencial à festa e à vida em aldeia. Três linhas 
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diretivas são assim trilhadas simultaneamente por cada um dos cantos, que 
exibem uma composição minimalista.

De forma congruente, Tugny descreve tipos de acumulação semântica e 
de localização do enunciador encontradas nas letras de cantos dos yãmĩy mor-
cego/xũnĩm e macaco/po’op (ou popxop), evidenciadas ainda por ilustrações 
gráficas de atores locais (2011b: 119-124). Ela cita por exemplo as palavras 
de dois cantos de po’op tratando da alimentação do urubu e de uma mudança 
de perspectiva: as larvas de bambu ingeridas pelo urubu em sua perspectiva 
humana são ao mesmo tempo larvas de carniça. Um desenho realizado à 
guiza de comentário desta passagem reúne, num só espaço pictórico, “os 
vários eventos que se cruzam neste canto: enquanto dança e canta na aldeia, 
os Po’op, transformados em urubus, comem larvas de taquara (morotós), mas 
os humanos veem esses alimentos como cobras [vermes em carcaças de ser-
pente podres]. Dupla localização da pessoa que canta – na aldeia dançando e 
próximo às taquaras – e duplo olhar sobre o que se dá a ver pelo canto, uma 
larva de taquara e uma cobra” (idem: 120).

DA VARIAÇÃO NA INVARIÂNCIA: CINCO NOVAS VERSÕES

Retornemos a Kõmãyxop Vermelha, cuja segunda intervenção dentro 
da festa se anuncia através de um meio cento de cantos que, todos dotados 
de uma mesma carapaça formal e em parte de um mesmo conteúdo, fazem 
surgir uma quantidade importante de pequenos intervalos, por meio de um 
trabalho de desenvolvimento poético.

Este primeiro jorro produtivo servirá em seguida de fator para uma série 
de novos desdobramentos, a partir de variações extra-verbais ou rítmico-me-
lódicas. A lista inicial de imagens/fórmulas verbais exclusivas a cada canto 
será retomada na íntegra em outros cinco blocos (num total de seis versões), 
através de um trabalho de remodelagem eminentemente formal9.

cantos faixa 293 a 339 e 340 a 363
A segunda versão (faixas 293 a 339) produz um novo modelo estrutural 

que, em seguida, será ele mesmo retomado por meio da variação melódica de 
um verso, dando origem à terceira versão (faixas 340 a 363).

Além de novos contornos ritmico-melódicos, a série 293-339 vai apre-
sentar, em relação à anterior, um esquema diferente de disposição dos versos: 
em 237-292 tínhamos estrofes com um esquema “abc abc ac” (ver quadro a 
seguir), enquanto em 293-339 teremos simplesmente “aabc”.

9. Bem mais tarde, uma sétima e uma oitava versões serão ainda esboçadas entre os 
cantos faixa 481 e 486, e os cantos página 805 e 811 do anexo.
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A rotina do segundo grupo cantor é igualmente modificada. Excep-
cionalmente, ele não retoma cada canto em sua integralidade mas apenas a 
partir da segunda metade.

239 (exemplo primeira versão)

(...)

ya a ai hai’i ya

kõnãy me mõy
ĩy tut yũm ma
ĩy mõ koxi
kõnãy me mõy
ĩy tut yũm ma
ĩy mõ koxi

kõnãy me mõy
ĩy mõ koxi

ya a ai hai hai
yak ha mi ax ho

? 4 1 4 1  4 2 4 1

? 4 2 4 2
? 4 2 4 2
? 5 2 4 1
? 4 2 4 2
? 4 2 4 2
? 5 2 4 1

? 4 1 4 1
? 4 2 4 1

? 4 1 4 1  4 2
? 4 4 45 7

[primeiro
grupo cantor]

kõmãy, vá nos passos dela
onde está minha mãe
ficar em minha casa
kõmãy, vá nos passos dela
onde está minha mãe
ficar em minha casa

kõmãy, vá nos passos dela
ficar em minha casa

[a]
[b]
[c]
[a]
[b]
[c]

[a]
[c]

(...)

ya a ai hai’i ya

kõnãy me mõy
ĩy tut yũm ma
ĩy mõ koxi
kõnãy me mõy
ĩy tut yũm ma
ĩy mõ koxi

kõnãy me mõy
ĩy mõ koxi

ya a ai hai hai
yak ha mi ax 
ho ho

? 4 1 4 1  4 2 4 1

? 4 2 4 2
? 4 2 4 2
? 5 2 4 1
? 4 2 4 2
? 4 2 4 2
? 5 2 4 1

? 4 1 4 1
? 4 2 4 1

? 4 1 4 1  4 2

? 4 4 45 7 2

[segundo
grupo cantor]
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295 (exemplo segunda versão)

(...)

ya a hi ya hi i ya

kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
‘ĩy tut yũm ma
‘ĩy mõ ko xi a

ya ak ha hix ax yax 
ho

/ 1 2 1 4  1 2 1

/ 4 2 4 2  1
/ 4 2 4 2  1
/ 1  1 2 1
/ 1  1 2 1 1

/ 4 2  4 4 2 7

[primeiro
grupo cantor]

kõmãy, vamos juntas
kõmãy, vamos juntas
onde está minha mãe
ficar em minha casa a

[a]
[a]
[b]
[c]

kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
‘ĩy tut yũm ma
‘ĩy mõ ko xi a

ya ak ha hix ax yax 
ho ho

/ 4 2 4 2  1
/ 4 2 4 2  1
/ 1  1 2 1
/ 1  1 2 1 1

/ 4 2  4 4 2 7 2

[segundo
grupo cantor]

O primeiro dos dois versos formando o mote contínuo da primeira 
versão “kõnãy me mõy / ĩy mõ koxi” é alterado a partir da segunda. Em seu 
lugar, vamos ouvir “kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ / ‘ĩy mõ ko xi a”. Existe uma afinidade 
fonética entre os fragmentos “me mõy” e o substituto “yãm mẽ’ẽ mõ”, além 
de compartilharem um mesmo campo semântico, o verbo “mõ” ou “mõy”, 
traduzido por “vir” ou “ir”, sendo ali simplesmente conjugado em duas pes-
soas diferentes: “me mõy” seria a forma imperativa na segunda pessoa do 
singular, a expressão do pai ou mãe de kõmãyxop que diz a ela “vai”; enquanto 
“yãm mẽ’ẽ mõ” (em maxakali corrente “yũ mã mõ”) equivaleria ao imperativo 
na primeira pessoa do plural, uma kõmãyxop que diz à outra “vamos”. 

Finalmente, “me mõy” traz à cena uma personagem fisicamente “atrás 
da outra”, enquanto “yãm mẽ’ẽ mõ” as dispõe juntas, uma “ao lado da outra”. 
Como havíamos notado com os marcadores “deitado/mi”, “sentado/yũm”, 
“erguido/xip” ou “suspenso/xup”, empregados em torno do verbo “estar/ma”, 
a variação da posição física dos sujeitos é mais uma vez um traço destacado 
das imagens.

O segundo verso, por sua vez, é modificado apenas pela adição de uma 
sílaba final “a”, não lexical, que ajusta seu tamanho ao do verso precedente.

Assistimos assim a uma dinâmica próxima das transformações dos ver-
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sos exclusivos observados nos cantos da primeira versão: concatenação foné-
tica e semântica ou visual (através do apelo imagético das letras).

A terceira versão (faixas 340 a 363) parte de um parentesco formal ain-
da mais significativo já que, como havia comentado, a diferenciação entre as 
séries vai repousar tão somente sobre uma fina variação melódica. A segunda 
versão mostra, sobre os versos “kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ”, um contorno melódico 
concentrado em dois graus “/ 4 2 4 2  1”, enquanto a terceira adiciona 
um terceiro som à escala “/ 4 6 5 2  1”. A distinção entre os cantos de uma 
ou outra série repousa inteiramente sobre esta re-modelização localizada da 
linha rítmica e melódica de um verso.

Este tipo de mecanismo também já havia sido observado antes. Os pri-
meiros exemplos remontam mesmo aos cantos faixa 7 e 11 ou ainda 9 e 13, 
que se diferenciavam apenas pela modificação de uma altura em uma das li-
nhas melódicas. Tratava-se, neste momento inicial da festa, de uma retomada 
mais modesta, limitada a um só canto. Agora, pelo contrário, tal princípio se 
prolonga através de toda uma série equivalente a dezenas deles.

295 (exemplo segunda versão)

[primeiro grupo]
(...)

ya a hi ya hi i ya

kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
‘ĩy tut yũm ma
‘ĩy mõ ko xi a

ya ak ha hix ax yax ho

[segundo grupo]
kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
‘ĩy tut yũm ma
‘ĩy mõ ko xi a

ya ak ha hix ax yax ho ho

/ 1 2 1 4  1 2 1

/ 4 2 4 2  1
/ 4 2 4 2  1
/ 1  1 2 1
/ 1  1 2 1 1

/ 4 2  4 4 2 7

/ 4 2 4 2  1
/ 4 2 4 2  1
/ 1  1 2 1
/ 1  1 2 1 1

/ 4 2  4 4 2 7 2

kõmãy, vamos juntas
kõmãy, vamos juntas
onde está minha mãe
ficar em minha casa
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342 (exemplo terceira versão)

[primeiro grupo]
(...)

ya a hi ya hi i ya

kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
‘ĩy tut yũm ma
‘ĩy mõ ko xi a

ya ak ha hix ax yax ho

[segundo grupo]
kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ
‘ĩy tut yũm ma
‘ĩy mõ ko xi a

ya ak ha hix ax yax ho ho

/ 1 2 1 4  1 2 1

/ 4 6 5 2  1
/ 4 6 5 2  1
/ 1  1 2 1
/ 1  1 2 1 1

/ 4 2  4 4 2 7

/ 4 6 5 2  1
/ 4 6 5 2  1
/ 1  1 2 1
/ 1  1 2 1 1

/ 4 2  4 4 2 7 2

kõmãy, vamos juntas
kõmãy, vamos juntas
onde está minha mãe
ficar em minha casa

cantos faixa 364 a 373, 374 a 376 e 377 a 386
Não entrarei em detalhes na construção da quarta, quinta e sexta versões 

a partir da lista de imagens indo de “onde está minha mãe”, “onde está meu 
pai” até “junto da lua” e “onde se levanta o sol”. Elas seguem modificações 
estilisticamente homogêneas às anteriores. Comento rapidamente apenas um 
traço saliente: estes três segmentos vão apresentar um aspecto acumulativo 
dos versos lexicais (ver página seguinte).

Enquanto as versões anteriores traziam versos invariavelmente curtos, 
compostos por uma única oração, os segmentos faixa 364 a 373 e 374 a 376 
mostram versos longos, com duas e três orações, respectivamente.

O último deles, faixa 377 a 386, guarda os versos em orações triplas aos 
quais insere um novo perfil rítmico-melódico, num padrão de zigue-zague 
entre pares de sílabas.
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O que apresento aqui de forma abstrata e sintética, colocando em relevo 
apenas as especificidades entre as diferentes versões, é entretanto vivido pelos 
atores musicais em sua materialidade e sua duração. As modificações encon-
tram sua razão de ser na repetição efetiva do material, o que equivale a uma 
diferença sensível entre o contexto intelectual do presente trabalho e aquele 
em torno da produção de sentidos kõmãyxop. A valorização da duração e da 
repetição são atestadas alhures no universo etnográfico ameríndio10. Ela se 
exprimiria aqui através de um traço sistemático, a repetição, que ocupa um 
lugar central, sendo invariavelmente acompanhada de um germe diferencial.

As seis variações em torno de um mesmo grupo de imagens, elas mes-
mas variações recíprocas, indicariam um gosto pela exponenciação de um 
material inicial circunscrito, dentro de um quadro de alto teor reiterativo. 
Na prática, como o tempo disponível para a festa é limitado e ajustado pela 
noite já avançada, vários dos cantos deverão e serão deixados de lado. Isto não 
muda profundamente o ideal estético já confirmado pela parte do repertório 
materialmente articulada, e que se vê prolongar através das estruturas que 
permanecem virtuais.

Longe de uma ideia qualquer de síntese, resumo, tendo em vista uma 
conclusão, acordo, “repouso”, o que se vê assim é uma proliferação sem fim, 
ramificação, como o segundo termo da antítese entre “o mármore e a mur-
ta”11, ou ainda onde, ao contrário do dito popular, “o que é bom dura muito”.

ÚLTIMOS GESTOS DE KÕMÃYXOP VERMELHA
cantos faixa 387 a 394 e 395 a 402

Somente após as seis tomadas e (micro-)variações de um mesmo con-
junto inicial as imagens dos cantos serão transformadas. Mesmo assim, a 
transformação é, a partir do canto equivalente à faixa 387, regrada por con-
tinuidades ao longo de toda a nova sequência. Do ponto de vista verbal, há 
uma perfeita simbiose entre os novos sujeitos e a zona astrológica/atmosférica 
que ia de “onde está o dia”, “onde está quase amanhecendo”, “onde está nu-
blado”, “onde paira o orvalho”, “junto da lua”, até “onde se levanta o sol”.

Na verdade, os novos sujeitos vão acentuar a autorreferência à tempora-
lidade da festa e ao amanhecer, que deve coincidir com este exato momento 
do repertório. Desvenda-se assim a seguinte lista:

387 - xup nẽ gã tu nã kãm mi / a noite desceu e se deitou
388 - xup xo xop tu nũn hãm mi / o dia desceu e se deitou

10. Para a região das Guianas, ver Beaudet 1997: 114.
11. Viveiros de Castro 2002a.



225

389 - hãm ho xex tu nã kãm mi / o algodão* desceu e se deitou
390 - kax pa xop mõ yũm hãn nũ / o sol veio boiando veio
391 - xet pa xop tu xup hãn nũ / a lua veio flutuando veio
392 - xix xeka mõ yũm hãn nũ / a Estrela Grande** veio boiando veio
(-) - xix kata mõ yũm hãn nũ / a Estrela Vermelha*** veio boiando veio
393 - xix nox xex tu xup hãn nũ / a Constelação Muito Comprida**** veio 
flutuando veio
394 - xix pata mõ yũm hãn nũ / a Constelação do Pé*****  veio boiando veio

* - Metáfora para a névoa da madrugada.
** - Vênus ao amanhecer.
*** - Júpiter, chamado em maxakali corrente “mãyõn nãg/ estrela pequena”. Jú-
piter e Vênus são sucessivamente os dois últimos astros visíveis antes do nascer 
completo do dia.
**** - Constelação composta de três estrelas de Vela, duas de Carina e uma de 
Puppis.
***** - As Plêiades12.

A lista será imediatamente bisada com o acréscimo de uma oração su-
plementar no meio de cada verso que serviu logo acima de título. A expressão 
“deu vários saltos”, traduzida aqui em sua literalidade, se refere à periodicida-
de da noite, do dia ou dos astros celestes: na cosmologia maxakali/tikmũ’ũn, 
a noite, como um objeto tangível, passa por cima do dia para se instalar sobre 
a cúpula celeste.

395 - xup nẽ gã / ‘ã tex xop ma / tu nãm kãm mi
 a noite / deu vários saltos / desceu e se deitou
396 - xup xo xop / ‘ã tex xop ma / tu nũn hãm mi 
 o dia / deu vários saltos / desceu e se deitou
397 - hãm ho xex / ‘ã tex xop ma / tu nã kãm mi 
 o algodão / deu vários saltos / desceu e se deitou
398 - kax pa xop / ‘ã tex xop ma / mõ yũm hãn nũ 
 o sol / deu vários saltos / veio boiando veio
399 - xet pa xop / ‘ã tex xop ma / tu xup hãn nũ 
 a lua / deu vários saltos / veio flutuando veio
400 - xix xeka / ‘ã tex xop ma / mõ yũm hãn nũ 
 a Estrela Grande / deu vários saltos / veio boiando veio
(-) - xix kata / ‘ã tex xop ma / mõ yũm hãn nũ 
 a Estrela Vermelha / deu vários saltos / veio boiando veio

12. Agradeço a Antoine Petiteau pela ajuda no reconhecimento, em astronomia oci-
dental, da Constelação Muito Comprida e da do Pé.
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401 - xix nox xex / ‘ã tex xop ma / tu xup hãn nũ 
 a Constelação Muito Comprida / deu vários saltos / veio flutuando 
veio
402 - xix pata / ‘ã tex xop ma / mõ yũm hãn nũ 
 a Constelação do Pé / deu vários saltos / veio boiando veio

Não tratarei em detalhe da evolução fonética de um canto a outro. Basta 
observar dois trechos de cantos vizinhos como “tu nã kãm mi” e “tu nũn hãm 
mi” (387 e 388 respectivamente) para fazer a correspondência com o me-
canismo empregado desde o começo da segunda intervenção de Kõmãyxop 
Vermelha.

Chamo entretanto a atenção para a familiaridade sonora em relação 
aos cantos imediatamente precedentes. As estruturas melódica e rítmica são 
retomadas com a alteração de um único detalhe, ainda que sobre novas letras.

As orações internas a cada verso dos cantos da sexta versão (377-386) 
eram regularmente calculados a partir de quatro sílabas, com mais ou menos 
a seguinte disposição rítmica:

excerto canto faixa 386

Os cantos faixa 387 a 394, e em seguida 395 a 402 vão apresentar a 
mesma disposição rítmica, a única modificação importante repousando na 
adaptação das novas quantidades silábicas:

excerto canto faixa 387

excerto canto faixa 395

Este perfil em zigue-zague, proposto pela última das seis versões e man-
tido pelos dois novos segmentos, representa na verdade um padrão que se 
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reaproxima da primeira versão (faixas 237 a 292).

excerto canto faixa 238 (primeira versão)

PERPÉTUO DESEQUILÍBRIO

A segunda intervenção exclusiva a Kõmãyxop Vermelha se interrompe 
aqui. A sensação não é tanto de conclusão, mas mais exatamente o de um 
corte, um fade out onde uma linha nova, promissora, se apaga no plano 
acústico.

Até o último momento a dinâmica formal não cessou de mostrar seu 
gosto pela multiplicação dos mínimos gestos, onde palavras ou expressões 
semântica e foneticamente próximas dão ensejo a novos cantos, onde uma 
nova linha melódica justifica a retomada de toda uma série, onde, ainda, as 
imagens mudam mas a partir de uma continuidade temática ou de um con-
torno melódico que reata as extremidades de um longo segmento.

Como havia então sugerido antes, mais do que sintetizar um material, 
que seria inicialmente complexo, bruto, a lógica parece repousar na multipli-
cação de um enunciado circunscrito ou, talvez mais exatamente, subjetivo. 
Seus desdobramentos não são voltados à unidade da forma, a um eixo gravi-
tacional, mas a mil pequenas órbitas entrecruzadas.

Dito de outra forma, teríamos um sistema que transborda de erudição 
mas que é ao mesmo tempo avesso a tipos de enunciados objetivistas ou defi-
nitivos13, tendo em vista que novas variações virão continuamente substituir 
uma precedente, que novas polarizações virão sistematicamente ressignificar 
polarizações anteriores, localizadas e variáveis (no sentido de Boulez – ver 
Tugny 2015b). Este aspecto pregnante devolve aos cantos uma marca de 
subjetividade ou de agência cara à própria posição de materialização dos es-
píritos, vivos, que os cantos ocupam (para a agência de objetos sonoros, idem, 
ibidem).

13. Para uma caracterização do conhecimento xamânico como uma subjetivação dos 
elementos empregados em contraste com o conhecimento científico que procuraria a 
objetivar ou reduzir estes mesmos elementos a um grau zero de intencionalidade, ver 
Viveiros de Castro 2002: 486 et seq., retomado em Sztutman 2008: 40 et seq..

kõ nãy- me mõy/ ĩy tut yũm ma/ ĩy mõ ko xi-
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Dito ainda de uma terceira forma, o valor da multiplicação quase pura 
dos temas equivale a um valor positivo atribuído à diferença. Diferir seria um 
objetivo em si, e não uma forma de negativo de um centro qualquer. Mais 
do que servir de espelho a um tema, a diferença se presta aqui a desdobrá-lo 
indefinidamente, a criar versões articuladas mas ao mesmo tempo instáveis, 
como num “perpétuo desequilíbrio” (Lévi-Strauss 1991: 311).

Os cruzamentos entre linhas, objetos e famílias de objetos equivale-
riam a condensados de sentidos – melódico-rítmicos, semântico-imagéticos, 
fonético-timbrísticos, formais. Como pudemos observar, vários pontos do 
contínuo discursivo são na realidade interseções pelas quais passam séries 
composicionais paralelas.

Os fluxos de mudança são ainda marcados por um dinamismo impor-
tante na definição dos parâmetros. As cadeias de variação apresentam valores 
variáveis, mas também parâmetros eles próprios variáveis: não apenas se passa 
de “minha mãe” a “meu pai” e a “kõmãy”, mas se passa da sonoridade “ĩy 
tut” a “ĩy tak” e a “kõmãk”, que são retomados mais adiante com um novo 
contorno melódico e inseridos a uma nova versão literária. Os parâmetros 
migram assim de um campo imagético à musicalidade das palavras, dali à 
linha melódica, às diferentes fórmulas verbais dos versos, ou ainda à relação 
entre dança e música14.

BRINCADEIRA DE RODA

O dia agora nasceu. As vozes estão cansadas, o que se entrevê na rou-
quidão de alguns cantores15. Eles vão em breve parar por algumas horas, só 
retomando a segunda grande parte da festa depois de um momento de dis-
persão – um banho, um pouco de sono, um pouco de silêncio.

A última sequência antes da pausa será modesta. Dos dezessete cantos 
anotados no anexo, apenas seis foram realizados na ocasião servindo de su-
porte aos registros sonoros apresentados.

14. Penso aqui, como contraexemplo, a “pendulum music” de Steve Reich ou outras 
peças importantes do minimalismo na música clássica dos anos 1960-1970. Nes-
sa obra, microfones pendulam sobre um alto-falante que transmite a captação dos 
próprios microfones (em auto-alimentação) até que eles cessem o movimento numa 
microfonia contínua. Trata-se de uma música com um forte teor reiterativo e onde 
o aspecto material da duração ocupa um lugar central na escuta. No entanto, não 
apenas se parte da divergência à convergência, mas o movimento traçado é linear, 
previsível – ele se concentra exclusivamente na aceleração da emissão de sons discretos 
até a passagem a um som contínuo.
15. A faixa 407 seria um bom exemplo.
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Ela vai animar uma grande dança de roda, que sozinha substitui os 
grupos dançantes masculinos e femininos16. A bipartição desses grupos – 
homens vs mulheres, primeiro e segundo grupo cantor/dançante – perma-
nece marcada, ainda que por outra via. A disposição geral dos membros da 
roda segue uma alternância invariável de gênero: um integrante masculino é 
sempre seguido de um feminino e vice-versa. Cada um permanece de mãos 
dadas a seus dois vizinhos diretos, as costas voltadas ao exterior do círculo, 
mesmo se, quando ele gira, os dançantes se voltam ligeiramente para a di-
reção do movimento, um dos ombros passando para o lado de dentro da 
circunferência.

As crianças e mulheres que dormiam ainda em torno do pátio, deitados 
no chão, se levantam para dar espaço e alguns deles vêm se juntar à algazar-
ra do momento particularmente eufórico. O efetivo do corpo de dança é 
aqui marcado por um público jovem, contando com várias crianças. Dois ou 
três cantores experientes permanecem dentro do círculo. Eles vão dirigir, de 
modo geral, a sucessão dos cantos e o movimento coregráfico. Eles trazem 
muitas vezes chocalhos, que acompanham livre e irregularmente o canto.

A roda se movimenta simultaneamente à música, sem estabelecer sin-
cronizações mais aprofundadas. O movimento opera uma linguagem bipolar. 
Num primeiro momento, a roda gira alternando incessantemente o sentido: 
um instante horário, outro instante anti-horário, várias vezes. Em seguida 
ela alterna expansão e compressão da circunferência. Numa terceira modali-
dade cinética, o círculo é cindido num ponto que se torna a cabeça de uma 
linha que desenha uma espiral, de fora para dentro. Em seguida, o primeiro 
membro da fila faz uma meia-volta retraçando o mesmo desenho no sentido 
oposto e de dentro para fora, até que a espiral volte toda ao círculo inicial.

Apesar do cansaço, o entusiasmo invade esse momento curto de fecha-
mento parcial da festa. As vozes são quase ofuscadas pelas ondas de risos, 
interjeições e o trote da marcha, que faz levantar uma nuvem grossa de poei-
ra. A aceleração e a exageração dos movimentos vêm aqui e ali completar o 
quadro que beira a desordem. Alguns perdem os chinelos. As mudanças mais 
bruscas de direção geram rupturas no perímetro do círculo. A compressão 
excessiva, ao contrário, é um ótimo meio de empurrar aqueles, geralmente 
mais velhos, que permanecem no epicentro.

16. A página 250 infra traz duas fotografias desse momento da festa.
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cantos faixa 403 a 408
Ao contrário dos aos momentos anteriores, o repertório cantado duran-

te a roda pertence a ambas as kõmãyxop, que juntam ali suas vozes. O perfil 
geral lembra mesmo assim bastante tanto os cantos introdutórios quanto os 
finais da intervenção da Kõmãyxop Vermelha.

A roda começa pela citação de sete peças iniciais do bloco precedente 
(faixas 238 a 244). Pela primeira vez após horas de atividade musical se escu-
tam repetições literais.

As citações integrais são seguidas de citações parciais, cantos que, com 
a exceção da introdução e das letras das estrofes, retomam os materiais do 
fechamento de Kõmãyxop Vermelha. O interlúdio, a coda, além do perfil 
rítmico-melódico das estrofes remetem assim diretamente ao conteúdo do 
segmento faixas 377 a 386 e dos dois subsequentes, 387 a 394 e 395 a 402.

A primeira e maior das duas metades da festa se encerra aqui, com a 
dança de roda.
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A FESTA CONTINUA

Depois de algumas horas de dispersão e descanso, os aldeães se reúnem 
novamente no pátio para o que será a segunda metade da festa em compa-
nhia das kõmãyxop.

Essa segunda e última grande parte vai mostrar uma atmosfera algo 
diferente da anterior. A dança própria a Kõmãyxop Vermelha desaparece, já 
que a alternância entre conjuntos musicais exclusivos a cada uma das yãmĩy 
cede a um bloco único caro a Kõmãyxop Preta, seguido de dois momentos de 
repertório misto, entre os quais mais uma dança de roda.

Contrariamente à abertura da cerimônia, lançada no início da noite, o 
novo grande bloco não parece ter um horário preciso para começar: às vezes 
ainda pela manhã, outras já à tarde, o mais importante sendo que ele aconte-
ça de dia, em contraponto ao ambiente noturno da primeira parte.

Por enquanto, alguns homens e rapazes estão sentados diante da casa 
dos cantos, onde começam a cantar, dispostos em dois grupos ligeiramente 
difusos. Inicialmente, eles são ainda pouco numerosos: o cansaço faz com 
que alguns dos mais comprometidos na véspera demorem a chegar. Contra-
riamente à noite anterior, esses homens e rapazes vestem roupas ordinárias, 
numa postura cênica menos investida.

Kõmãyxop Preta pede comida, ou Kõmãyxop Preta “vai descendo”
cantos páginas 663 a 734 (do anexo)

A nova sessão cerimonial poderia tomar por epíteto a imagem geral de 
um pedido de comida, que as letras dos cantos mostram de forma às vezes 
codificada mas enfática. Este processo já havia sido utilizado por Kõmãyxop 
Preta na noite precedente onde, no meio de sua prestação específica (entre as 
faixas 147 e 168), ouviam-se temas sugestivos como “muita comida, muita 
batata-doce, muita cerveja de batata-doce” ou ainda “serve pra mim e em 
seguida eu venho”. Na verdade, ao invés de apresentar novas peças, Kõmãyxop 
Preta vai aqui lançar mão de um retorno a fragmentos passados.

A dança de roda ao amanhecer do dia havia recorrido a uma primeira 
repetição stricto sensu de nove cantos extraídos da intervenção anterior de 
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Kõmãyxop Vermelha antes dela1. A citação atual será, por sua vez, muito mais 
longa, num total ideal de cerca de setenta cantos, mesmo se, na ocasião em 
que foram realizados os registros sonoros em anexo, apenas pouco mais de 
vinte tenham sido efetivamente atualizados (faixas 409 a 431).

A citação literal se faz saliente num contexto de diferenciação sutil mas 
contínua entre os cantos. Esta citação se dá aqui a partir de uma reordenação 
dos objetos. No lugar de reproduzir a direção “começo-meio” da sequência 
modelo (faixa 67 a 147), a nova abertura de Kõmãyxop Preta opta pelo que 
era antes “fim-meio” (faixa 218 a 147), numa retrogradação global em rela-
ção à ordem dos cantos.

Tímido na maior parte do tempo, o discurso musicológico local des-
creve esta operação à imagem de um encontro2: os cantos de Kõmãyxop Preta 
na noite anterior percorrem um longo trajeto ascendente, numa linha reta 
deixada em suspenso. No dia seguinte, a mesma kõmãy parte do alto e vem 
descendo, até coincidir com o ponto inicial de partida. 

3 4 5

correspondência entre os cantos retomados

noite  
prec.

de
dia

↑ ↓
putux xe xex õm xa / então martim-pescador 218 (-)

putux kokok ‘õm xa / então goraz3 217 (-)

putux ka yõg ‘õm xa / então garça-branca-grande4 216 409

putux xa not ‘õm xa / então maçarico-preto5 215 410

putux xe xex õm xa / então martim-pescador (-) 411

putux kokok ‘õm xa / então goraz 214 412

putux ka yõg ‘õm xa / então garça-branca-grande 213 413

putux xa not ‘õm xa / então maçarico-preto 212 414

putux xe xex xip ma mõ / martim-pescador de pé 210 415

putux ko kok xip ma mõ / goraz de pé 209 416

1. Página 230 supra.
2. A ideia de timidez da musicologia autóctone é válida se consideramos um metadis-
curso, verbalizado, sobre a prática musical. Tugny lembra, de forma pertinente, que 
esta aparente ausência musicológica é acompanhada de uma classificação prolífica 
constituída pela própria nomenclatura dos yãmĩy (2015a).
3. Nycticorax nycticorax.
4. Casmerodius albus, sin. ardea alba.
5. Plegadis chihi.
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putux ka yõg xip ma mõ / garça-branca-grande de pé 208 417

putux xa not xip ma mõ / maçarico-preto de pé 207 418

putux tu nãg xip ma mõ / jaçanã6 mãezinha de pé 206 422

xok tut xeka yũm ma mõ / hipopótamo grande sentado 205 423

mã ‘ãy xeka mim ma mõ / jacaré grande deitado 204 424

kõnãy xapak ‘ũ het nã / kõmãy atravessou com a paca 203 419

kõnãy ‘ã mõg ‘ã xet nũy / kõmãy vai sozinho 201/ 
202

421

kõnãy xapak ‘ĩk mõgã / kõmãy leva a paca contigo (-) 420

xok xax ‘ũm xup pa xup nẽ / fazendo do couro um escudo 200 425

ha i ya a a mi ‘a i [kutex kopox] / ha i ya a a mi ‘a i [não-le-
xical]

(-) 426

xapak kõp ma / uma paca em cada mão 194 (-)

xapak kõp ma / uma paca em cada mão 195 428

xapak pumi / escondendo as pacas 427

xapak pumi / escondendo as pacas (-) (-)

yãy ‘ã net nã / vou me pintar (-)

yãy ‘ã net nã / vou me pintar 196 (-)

mĩm ‘ã net nã / pintando mĩmãnãm (-)

mĩm ‘ã net nã / pintando mĩmãnãm 198 (-)

kuk mok pu mi / vendo a cachoeira 197 429

nũy mõy xapa put / [e] vai pegar a paca 188 430

yĩ mõy ta nu xo / eu vou me banhar 192 431

yĩ kuk mĩ yũm / eu vou me sentar e bater as mãos na água 193 (-)

yĩ yãy ‘ãn net nã / eu vou me pintar 190 (-)

yĩ mĩm ‘ãn net nã / eu vou pintar o mĩmãnãm 191 (-)

kuk xa nãg he / barata d’água rodando no rio 178 (-)

kuk xõ nẽ’ẽy / saracura no rio 179 (-)

tu xõ nẽ’ẽy / saracura piando 180 (-)

kõmãk ‘õ me / não é meu kõmãy não 181 (-)

xetak ‘õ me / não é meu pai não 182 (-)

kuk xa nãg he / barata d’água rodando no rio 183 (-)
6

6. Jacana jacana.
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kuk xõ nẽ’ẽy / saracura no rio 184 (-)

tu xõ nẽ’ẽy / saracura piando 185 (-)

yõg kõmãk he / meu kõmãy se separou de mim 186 (-)

yõg xe tak he / meu pai se separou de mim 187 (-)

‘ãte kõmãk yũm nũy / eu parti e deixei meu kõmãy 171 (-)

‘ãte kõmãk yũm nũy / eu parti e deixei meu kõmãy (-) (-)

‘ãte xetak yũm nũy / eu parti e deixei meu pai 172 (-)

yãmẽ mõy pox kõhĩy max hã xip / vamos juntas pegar as 
flechas e acenar com elas

168 (-)

kõmãk yãm mũ yĩm xipmõ / kõmãy juntos com os braços pra 
cima

169 (-)

yĩ kõmãk yãm mũ yĩm xi xipmõ /
vamos kõmãy juntos com os braços, com os braços pra cima

170 (-)

‘ã pux me kop xip hãn nu / serve pra mim e em seguida eu 
venho

165 (-)

‘ã pux me kop xip hãn nu / serve pra mim e em seguida eu 
venho

(-) (-)

‘ã pux me kop xi kop xip hãn nu / serve pra mim e em segui-
da, e em seguida eu venho

166 (-)

‘ã pux me kop xi kop xip hãn nũ / serve pra mim e em segui-
da, e em seguida eu venho

(-) (-)

xit muk xeka / muita comida 156/
157

(-)

ko i xeka / muita batata-doce 158 (-)

xe tuk xeka / muita cerveja de batata-doce 159 (-)

tatik xeka / muita taioba 160 (-)

pa kõk xeka / muita banana-da-terra verde cozida 161 (-)

pa hit xeka / muita cana caiana 162 (-)

nã pok xeka / muito urucum 163 (-)

nã kuk xeka / muito caldo de urucum (-)

nã tok xeka / muita resina de urucum 164 (-)

xit muk xeka / muita comida 147/
148

(-)

ko i xeka / muita batata-doce 149 (-)

xe tuk xeka / muita cerveja de batata-doce 150 (-)
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tatik xeka / muita taioba 151 (-)

pa kõk xeka / muita banana-da-terra verde cozida 152 (-)

pa hit xeka / muita cana caiana 153 (-)

nã pok xeka / muito urucum 154 (-)

nã kuk xeka / muito caldo de urucum (-) (-)

nã tok xeka / muita resina de urucum 155 (-)

cantos não coincidentes 67
a

146

432
a

468

Havíamos observado anteriormente processos de diferenciação entre 
objetos a partir da simples reestruturação interna de componentes em si in-
variáveis. Deparamo-nos agora com uma espécie de ampliação da ideia, duas 
sequências cantadas divergindo unicamente pela ordem de enunciação dos 
elementos internos ao longo de uma determinada cadeia.

Uma nova escala temporal é associada também aos procedimentos de 
imbricação virtual, onde um dado tema é retomado após um intervalo mais 
ou menos importante. Aqui, teremos um retorno ou uma articulação com 
cantos que haviam sido deixados em suspenso várias horas antes. A diferença 
tênue entre dois objetos de proporções importantes, temporalmente afas-
tados, parece desafiar o trabalho da memória. O resultado poderia mostrar 
uma qualidade de miragem, de embriaguez7.

Finalmente, a oposição dos vetores “ascendente” e “descendente” re-
mete a seu modo à ideia de simetria, frisada aqui e ali no decorrer do texto 
cerimonial.

7. Tugny trata “de situações em que o trabalho acústico contribui para desencadear 
estados de consciência alterada” (2011b: xxv). Seria essa aptidão coerente com o 
consumo de álcool destilado durante os yãmĩyxop? Este consumo corresponde a um 
objeto de crítica interna, que visa preservar um nível moderado de ingestão, numa 
realidade onde o alcoolismo é não só um problema concreto, mas retomado ainda 
como argumento pouco nuançado por discursos reprobatórios não-indígenas, bem 
ou mal intencionados. Mesmo assim, equilibrado, trata-se de um consumo valoriza-
do. (Para uma análise do consumo alcoólico em termos mais gerais entre os Maxakali/
Tikmũ'ũn, ver Pena 2000 e 2005, Souza 2016.)
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COMPOSIÇÃO COMBINATÓRIA
cantos faixa 432 a 444

As palavras do canto faixa 432 lembram o nascer do dia, iminente no 
momento em que ele é pronunciado: “frango d’água mãezona / o crepúsculo 
está chegando / vai voando raso”. A imagem de outros pássaros pantaneiros, 
além de uma pintura corporal negra e feminina vão confirmar a emergência 
de novos temas, em prolongamento ao que teria sido a continuação da série 
retrogradada. A referência ornitológica (frango d’água, asa-branca8, goraz9, 
etc.), seguida de “as mulheres todas pintadas de preto” lembram de fato a 
zona esboçada entre as faixas 136 e 145, onde se ouvia “moças pintem a 
vagina com farto azul-jenipapo” ou “garça”10 e “savacu-de-coroa”11. Nem as 
espécies, nem as fórmulas verbais exatas, nem tampouco os materiais rítmi-
co-melódicos dos dois momentos são exatamente os mesmos.

De um ponto de vista formal, assistiremos a partir do canto faixa 432 
a uma composição ao modo de análise combinatória. Um conjunto de seis 
peças (eventualmente sete quando um canto não lexical é introduzido ao 
fim do conjunto), indo do tema “frango d’água mãezona” até “as mulheres 
todas pintadas de preto”, vai aparecer três vezes consecutivas, sempre com 
ligeiras modificações. Tais modificações são percebidas dentro do que chamo 
aqui introdução e estrofe. Para cada uma destas duas subpartes haverá duas 
possibilidades diferentes, que chamarei de “A” e “B” no caso da introdução, 
“a” e “b” no caso da estrofe.

A introdução “A” vai coincidir com a dos primeiros cantos da primeira 
intervenção de Kõmãyxop Preta, a saber faixa 2 e seguintes, onde os três ver-
sos não lexicais “hak hax / ya’a’ak hax / a i i ya” são pronunciados sobre duas 
alturas com o intervalo aproximado de um tom, primando ali um motivo 
descendente. A introdução “B”, inédita, articula os versos “ya a ai / ya a ai / 
ha i i ya” sobre duas notas com um intervalo de semitom, cada verso a partir 
de um mesmo motivo melódico traçado como um acento circunflexo – gra-
ve-agudo-grave.

introdução A: hak hax 
ya’a’ak hax
a i i ya

/ 1  1
/ 5 5 1  1
/ 5 5 1  1

introdução B: ya a ai
ya a ai
ha i i ya

a 4 2 4
a 4 2 4
a 4 2 4

8. Dendrocygna autumnalis.
9. Nycticorax nycticorax.
10. Ardea alba.
11. Nyctanassa violacea.
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As duas estrofes possíveis (“a” e “b”), por sua vez, vão apresentar os mes-
mos conteúdos verbais, se distinguindo apenas pelos contornos melódicos. 
“a” apresenta um âmbito de um tom e meio. Ela articula três enunciados 
idênticos, com uma curva melódica em “acento circunflexo”, onde o seg-
mento direito é maior que o esquerdo. A estrofe “b” tem uma amplitude 
melódica de meio tom articulando quatro enunciados: os três primeiros em 
zigue-zague, o quarto em subida-descida simples.

contorno 
melódico
estrofe a:

/ 4 3  1  1
/ 4 3  1  1
/ 4 3  1  1

contorno 
melódico
estrofe b:

a 4 2 4 2
a 4 2 4 2
a 4 2 4 !
a 4 2 5 4

Dois tipos de introdução e dois contornos melódicos distintos para as 
estrofes servirão assim de matéria-prima aos três conjuntos que, cada um a 
seu modo, vão optar por um dos quatro arranjos possíveis entre os dois pares 
de elementos.

cantos 1o con-
junto -
arranjo
“Aa”

2o con-
junto -
arranjo
“Bb”

3o con-
junto -
arranjo
“Ba”

putux tut xex / frango d’água mãezona 432 439 (-)

putux ko xap / asa-branca 433 440 (-)

putux ko ko / goraz 434 441 (-)

putux ka yõg / garça-branca-pequena12 435 442 (-)

putux xa not / maçarico-preto13 436 (-) (-)

xu tap ni xop / as mulheres todas pintadas de preto 437 443 (-)

ya ap mi ax / canto não lexical 438 / 
444

12 13

Assistimos assim, num primeiro momento, à sucessão de duas versões 
divergentes –  o conjunto é realizado a partir da combinação “Aa”, depois a 
partir de “Bb” – que não mantêm entre si nenhum termo comum. Em se-
guida, “Aa” e “Bb” se misturam para dar lugar a uma terceira versão, híbrida 

12. Egretta thula.
13. Plegadis chihi.
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– “Ba”, a partir da qual o conjunto será realizado uma terceira e última vez. 
O registro sonoro em anexo praticamente não conta com essa terceira versão, 
com a feliz exceção do canto lexical marcando o meio e o fim da sessão, faixas 
438 e 444, testemunhas da síntese operada.

cantos faixa 445 a 448
O processo de hibridação ou cruzamento entre cantos guia também o 

momento seguinte, onde a perspectiva citacional simplesmente migra em 
direção ao plano verbal. Num primeiro instante, os cantos faixa 445 a 448 
vão proceder a uma mistura entre a temática “paca” (largamente desenvolvida 
por Kõmãyxop Preta a partir da faixa 188 e retomada ainda a partir de 419) 
e a temática do convite a “ir nos passos dela / ficar em minha casa” (cara a 
Kõmãyxop Vermelha, desenvolvida em 237 e seguintes, em 364 e seguintes, 
ou ainda em 377 e seguintes). O resultado é uma mistura entre citações 
literais e variações em torno de versos oriundos de momentos distantes e 

diferentes entre si. 14 
referência anterior

445
e

446*

ya a ak hi
ya a ak hi
hai ix hi ya

e kõnãy me mõy
xa pak nãg xop tu
‘ĩ kox nõy tu xip

(...)

kõmãy, quer ir nos 
passos delas?

um bando de pacas pequenas
ficar com elas em outra casa

237 et seq., 364 et seq.,
377 et seq. (variação)

188 et seq., 419 et seq. (variação)
237 et seq., 364 et seq.,

377 et seq. (variação)

447
e

448*

yak a mi ax hax

kõnãy me mõy
xa pak koma
yãn yĩ mõm mã
nã xip hãm mõ õ yai

(...)

kõmãy, vá nos passos delas
no meio das pacas14

fazendo corcunda15

para um pouco depois 
segue andando

237 et seq., 364 et seq.,
377 et seq. (verbatim)

188 et seq., 419 et seq. (verbatim)
(sem citação, imagem inédita)
188 et seq., 419 et seq. (verbatim)

* - Os cantos faixa 445 e 446, como 447 e 448, mantêm entre si a relação

14. O verso “xa pak koma” (onde xa pak = paca; koma = dentro, entre dois ou mais) ti-
nha sido traduzido antes por “uma paca em cada mão” (cf. canto faixa 194). A adição 
do verso “fazendo corcunda” estabelece porém uma sensível mudança de contexto. 
Ele sugere uma identificação da segunda pessoa (kõmãy) com as pacas, entre as quais 
e a partir da postura das quais ela é convidada a andar. Traduzo então o mesmo verso 
“xa pak koma” por “no meio das pacas”.
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parte/inteiro e apresentam assim conteúdos verbais idênticos.
15

PEDIDO DE COMIDA E HIATO “DOS PÉS”
cantos 449 a 470

Em linhas gerais, a partir de 449 e até o fim próximo da sequência, as 
letras voltam a evocar o pedido de comida. As formulações são agora diretas, 
do canto faixa 449 a 454, de 457 a 458, assim como de 466 a 470, onde se 
leem fórmulas como “kõmãy, vão cozinhar” ou “kõmãy, venham / tragam 
comida pra mim / eu vou comer”. Existe porém durante seu curso uma es-
pécie de hiato temático, os segmentos internos faixas 455 a 457 e 460 a 466 
trazendo imagens aparentemente desconexas de “pé”, “unhas” ou “passos”.

Estes dois pequenos segmentos são considerados de origem recente. Sua 
aceitação não é unânime, e mesmo quando são efetivamente incluídos no 
repertório, mostram um tom jocoso, uma brincadeira que, quiçá, vai tomar 
raízes ou ao contrário se apagar com o tempo.

A ruptura temática representada por eles se serve de uma continuidade 
do ponto de vista da “gramática composicional”, já observada anteriormente 
mais de uma vez: um elo semântico entre duas imagens (“cozinhar” e “quei-
mar os pés”) e um elo fonético (“‘ãm pu nũ” e “pata muk nãg”) servem de 
passagem do “pedido de comida” à referência aos “pés”.

A sequência adquire um papel pronunciado de parênteses na medida 
em que ela se fecha num simples retorno ao ponto anterior deixado em sus-
penso. Trata-se de um momento avançado da festa, precedendo uma refeição 
esperada por todos. O tom de expectativa é entrevisto nos risos e gritos en-
tusiasmados pontuando os registros sonoros. Mesmo assim, toma-se o cui-
dado de se abrir mais um adendo, uma bifurcação, um prolongamento algo 
imprevisível do texto. O estatuto de cantos com uma origem recente, cuja 
incorporação ao repertório é problematizada, seria a partir de um registro 
propriamente histórico condizente com a vocação mais geral em se potencia-
lizar pequenas fissuras, transformadas em portas de acesso a novas ramifica-
ções. Um novo conjunto de peças vem assim se alojar dentro de uma linha já 
estabilizada, numa sorte de desvio localizado de uma trilha inicial.

Os cantos seguintes vão seguir a estrutura de base apresentada pela pista 
449.

15. Metáfora para a curvatura do dorso da paca. Boa nadadora, vivendo preferen-
cialmente em torno de um curso d’água, a paca pode ser entendida em continuidade 
temática aos pássaros ribeirinhos dos cantos precedentes ou ainda em relação entre 
este ambiente aquático e a “outra casa” das kõmãyxop, sob as águas.
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449

introdução

estrofe

interlúdio

estrofe

coda

hak ha a a i
ha ix hi i ya

kõmãk ‘ãm mu

ya’ak ha a a i
ha ix hi i ya

kõmãk ‘ãm mu

ya’ak hak a ‘ix ‘ax ho (ho)

/ 2 4 4 2 4
/ 4 2  4 4 2 4 4

/ 2 4 4 2 4

/ 4 5   4 4 2 4
/ 4 5   4 4 2 4 4

/ 2 4 4 2 4

/ 4 5   4 4 5 5 5 5 7

kõmãy, vão 
cozinhar

A estrofe é composta por um único enunciado, cujo contorno melódi-
co retoma a primeira linha da introdução: kõmãk ‘ãm mu / / 2 4 4 2 4 / 
kõmãy, vão cozinhar.

O canto faixa 450 vai proceder simplesmente a um dobramento deste 
enunciado, pronunciado então duas vezes seguidas, em vez de uma só. Com 
o dobramento, se acrescenta uma nota de articulação, que antecipa inva-
riavelmente ao longo da peça o segundo grau da escala (com a exceção da 
primeira de todas as notas da peça).

450

hak ha a a i
ha ix hi i ya

kõmãk ‘ãm mu
kõmãk ‘ãm mu

ya’ak ha a a i
ha ix hi i ya

kõmãk ‘ãm mu
kõmãk ‘ãm mu

ya’ak hak a ‘ix ‘ax ho (ho)

/ 2 4 4 2 4
/ 4 2  4 4 2 4 4

/ 2 4 4 2 4 4
/ 2 4 4 2 4

/ 4 5   4 4 2 4
/ 4 5   4 4 2 4 4

/ 2 4 4 2 4 4
/ 2 4 4 2 4

/ 4 5   4 4 5 5 5 5 7

kõmãy, vão cozinhar
kõmãy, vão cozinhar

O par 451-452 será em tudo paralelo a 449-450, com a diferença sutil 
do glissando fonético de uma consoante oclusiva bilabial sonora [b] em “‘ãm 
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mu”16 a uma bilabial surda [p] em “‘ãm pu”. Considerando o contexto de 
enunciação, o sentido oblíquo de “‘ãm pu”, traduzido simplesmente por “ve-
nham”, dá lugar à imagem da kõmãy que “vem trazer/servir”.

452

hak ha a a i
ha ix hi i ya

kõmãk ‘ãm pu
kõmãk ‘ãm pu

ya’ak ha a a i
ha ix hi i ya

kõmãk ‘ãm pu
kõmãk ‘ãm pu

ya’ak hak a ‘ix ‘ax ho (ho)

/ 2 4 4 2 4
/ 4 2  4 4 2 4 4

/ 2 4 4 2 4 4
/ 2 4 4 2 4

/ 4 5   4 4 2 4
/ 4 5   4 4 2 4 4

/ 2 4 4 2 4 4
/ 2 4 4 2 4

/ 4 5   4 4 5 5 5 5 7

kõmãy, venham [trazer]
kõmãy, venham [trazer]

Em 453-454, o mesmo verso será pontuado pelo destinatário da ação 
“pra mim”, seguido de um bis parcial da oração. “kõmãk ‘ãm pu” de 451-452 
se torna, em 453-454, “kõmãk ‘am pu nũ ‘am pu nũ”, colocando em evidência 
o pedido de comida e prolongando o enunciado, além de acomodar uma 
primeira variação melódica saliente.

454

(…)

kõmãk ‘ãm pu nũ ‘ãm pu nũ
kõmãk ‘ãm pu nũ ‘ãm pu nũ

(...)

/ 2 2 4  4 2 4  4 4 4
/ 2 2 4  4 2 4  4 4

kõmãy, venham [trazer] pra mim, 
venham [trazer] pra mim /
kõmãy, venham [trazer] pra mim, 
venham [trazer] pra mim

Em 452, temos uma estrutura binária desenhada pelos dois membros 
de frase “kõmãk” e “‘ãm pu”, ambos articulados sobre o contorno melódico 
“/ 2 4 4”. Em 454, de um ponto de vista verbal, teremos três membros de 
frase, a saber “kõmãk”, “‘ãm pu nũ” e mais uma vez “‘ãm pu nũ”. Melodi-

16. Lembrando que o “m” grafado antes de uma vogal sem til é pronunciado “b” 
como em “bola”.
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camente, mantém-se entretanto o dialogismo original, o motivo inicial se 
dilatando em “/ 2 2 4  4” e “/ 2 4  4 4 4”.

 
A partir da faixa 455, a evolução do material se faz a cada peça e não 

mais por pares de cantos17. Assistimos a uma progressiva acumulação mate-
rial, paralela a uma aceleração na velocidade das transformações.

Como havia antecipado, o “andar” projetado pela ideia de uma “kõmãy 
que vem trazer comida” será, em 455, derivado na imagem de “passos”. A 
proximidade fonética entre “kõmãk” e “kax nãg” ou entre “‘ãm pu nũ” e 
“pata kax nãg” vem-se juntar à proximidade melódica entre 454 e 455. Os 
dois motivos descendentes, curtos (452) ou longos (454), serão agora trans-
formados em três (curtos) “/ 2 2 4  4 2  2  4  4 2 4”.

456

(...)

kõmãk pata kax nãg pata kax nãg
kõmãk pata kax nãg pata kax nãg

(...)

/ 2 2 4  4 2  2  4  4 2 4
/ 2 2 4  4 2  2  4  4 2 4

kõmãy, passos silenciosos
passos silenciosos /
kõmãy, passos silenciosos
passos silenciosos

A imagem equivalente a “andar” (454), recobrindo indiretamente a de 
“passos” (456), vai dar lugar, em 457, de forma ainda mais oblíqua, à de “pé”. 
A associação com o ato de “vir” e a contiguidade temática com o pedido ini-
cialmente franco de comida se distanciam (provisoriamente) no horizonte, 
ao mesmo tempo em que o processo acumulativo permanece operante.

No canto faixa 457, escutam-se três motivos longos, o primeiro deles 
apresentando uma inversão de direção: pela primeira vez na série teremos um 
motivo francamente ascendente.

17. Com a exceção do par faixas 460 e 461.



245

457

hak ha a a i
ha ix hi i ya

xok pata mip nãg
xok pata mip nãg xok pata mip nãg
xok pata mip nãg
xok pata mip nãg xok pata mip nãg

ya’ak ha a a i
ha ix hi i ya

xok pata mip nãg
xok pata mip nãg xok pata mip nãg
xok pata mip nãg
xok pata mip nãg xok pata mip nãg

ya’ak hak a ‘ix ‘ax ho (ho)

/ 2 4 4 2 4
/ 4 2  4 4 2 4

/ 4   4 4 2 2
/ 2 5 5 2 4 4 2 5 5 2 4
/ 4   4 4 2 2
/ 2 5 5 2 4 4 2 5 5 2 4

/ 4 5   4 4 2 4
/ 4 5   4 4 2 4

/ 4   4 4 2 2
/ 2 5 5 2 4 4 2 5 5 2 4
/ 4   4 4 2 2
/ 2 5 5 2 4 4 2 5 5 2 4

/ 4 5   4 4 5 5 5 5 7

bicho, pé bem curtinho /
bicho, pé bem curtinho, bicho, 
pé bem curtinho /
bicho, pé bem curtinho /
bicho, pé bem curtinho, bicho, 
pé bem curtinho

458 vai abandonar a incursão dos “pés” e retornar ao pedido de comida 
deixado de lado alguns cantos atrás. A progressão formal mais geral recua 
assim um passo. Apesar do recuo, a versão atual continua ampliada em rela-
ção à formulação de pedido de comida tal qual ela havia sido pronunciada 
pela primeira vez, em 454. O que era “kõmãk ‘ãm pu nũ ‘ãm pu nũ / kõmãy 
venham [trazer] pra mim, venham [trazer] pra mim”, se torna agora “kõmãk 
‘ãmuk max nũ ‘ãmuk max nũ / kõmãy, tragam comida pra mim, tragam co-
mida pra mim”. A continuidade entre as duas fórmulas é explícita, a proxi-
midade semântica sendo signo de um parentesco puro e simples: “ãm pu nũ” 
é desdobrado em “‘ãmuk max nũ”, onde somente a partícula suplementar 
“max” permanece sem equivalente.

O novo enunciado (458) é não apenas metricamente mais longo e traz 
mais elementos lexicais, mas é também articulado a partir da versão melódica 
de 455, que representava uma progressão em relação a 454.
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458

(...)

kõmãk ‘ãmuk max nũ ‘ãmuk max nũ
kõmãk ‘ãmuk max nũ ‘ãmuk max nũ

(...)

/ 2 2 4  4 2  2  4  4 2 4
/ 2 2 4  4 2  2  4  4 2 4

kõmãy, tragam comida pra 
mim, tragam comida pra mim

Os cantos faixa 459 e a continuação ideal, 467, representam o teto má-
ximo da acumulação e da modificação a partir do modelo inicial.

Em 459, o primeiro verso da estrofe reúne os pedidos de 454 (‘ãm pu 
nũ) e de 458 (‘ãm muk max nũ), aos quais é acrescentado um segundo verso 
“yĩ yõg tu mã yĩ yõg tu mã / eu vou comer eu vou comer”. A sucessão lógica 
estabelecida por “vão cozinhar” (449) e “venham [trazer]” (452) é agora fe-
chada por “eu vou comer” (459).

No plano das alturas, o fim da introdução será amputado de uma se-
gunda nota e um terceiro grau é finalmente acoplado à escala, num espi-
chamento melódico desta vez vertical. Os motivos melódicos da estrofe são 
alheios aos precedentes, com os quais não se mantêm semelhanças de con-
torno. Mesmo assim, o fato de traçar quatro motivos enquanto no começo 
da série contavam-se apenas dois, ampliados e transformados em seguida em 
três, sugere uma continuação da amplificação global das estruturas.

459

hak ha a a i
ha ix hi i ya

kõmãk ‘ãm pu ‘ãmuk max nũ
yĩ yõg tu mã yĩ yõg tu mã
kõmãk ‘ãm pu ‘ãmuk max nũ
yĩ yõg tu mã yĩ yõg tu mã mi’ax

ya’ak ha a a i
ha ix hi i ya

kõmãk ‘ãm pu ‘ãmuk max nũ
yĩ yõg tu mã yĩ yõg tu mã
kõmãk ‘ãm pu ‘ãmuk max nũ
yĩ yõg tu mã yĩ yõg tu mã mi’ax

ya’ak hak a ‘ix ‘ax ho (ho)

/ 2 4 4 2 4
/ 4 2  4 4 2

/ 5 6 5 5 6 3 2 2
/ 1 1 4  4   1 1 4  4
/ 5 6 5 5 6 3 2 2
/ 1 1 4  4   1 1 4  4  5 5

/ 4 2 4 4 2 4
/ 4 2  4 4 2

/ 5 6 5 5 6 3 2 2
/ 1 1 4  4   1 1 4  4
/ 5 6 5 5 6 3 2 2
/ 1 1 4  4   1 1 4  4  5 5

/ 4 5   4 4 5 5 5 5 7

kõmãy venham, tragam comida 
pra mim /
eu vou comer eu vou comer /
kõmãy venham, tragam comida 
pra mim /
eu vou comer eu vou comer mi’ax
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467 equivaleria a uma sequência virtual do canto faixa 459, retomando 
seu conteúdo verbal, ao qual acrescenta a repetição do último “yĩ yõg tu mã 
yĩ yõg tu mã”.

467 vai também acrescentar um quarto grau à escala melódica, desta vez 
no registro grave, abaixo dos três primeiros.

467

hak ha a a i
ha ix hi i ya

kõmãk ‘ãm pu ‘ãmuk max nũ
yĩ yõg tu mã yĩ yõg tu mã
yĩ yõg tu mã yĩ yõg tu mã

ya’ak ha a a i
ha ix hi i ya

kõmãk ‘ãm pu ‘ãmuk max nũ
yĩ yõg tu mã yĩ yõg tu mã
yĩ yõg tu mã yĩ yõg tu mã

ya’ak hak a ‘ix ‘ax ho (ho)

/ 2 4 4 2 4
/ 4 2  4 4 2

/ 5 6 5 5 6 3 2 2
/ 1 4 4 1 = 4 4 1
/ = 4 4 1 = 4 4 1

/ 4 2 4 4 2 4
/ 4 2  4 4 2

/ 5 6 5 5 6 3 2 2
/ 1 4 4 1 = 4 4 1
/ = 4 4 1 = 4 4 1

/ 4 5   4 4 5 5 5 5 7

kõmãy venham, tragam comida pra mim
eu vou comer eu vou comer
eu vou comer eu vou comer

A grande sessão em forma de “pedido de comida” vai acabar com a faixa 
470. Os três últimos cantos – 468 a 470 – correspondem simplesmente a 
versões não-lexicais de 459 e 467: 468 e 470 replicam ambos 467, enquanto 
469 replica 459.

REFEIÇÃO

Apesar da homologia entre os dois momentos antecipando as refeições 
(na noite precedente e agora), trata-se no entanto de modos de distribuição e 
consumo alimentar sensivelmente diferentes.

Durante a noite, o acento se concentrava na relação coletiva e anônima 
entre moradores locais e yãmĩy: um verdadeiro banquete destinado antes de 
mais nada às kõmãyxop em troca de seus cantos, como descreve bem o dis-
curso mítico de fundo, e em seguida compartilhado indistintamente entre as 
pessoas presentes.

Agora, essa relação é em parte transposta para os laços individuais de 
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amizade formal entre pares locais de sexo oposto. A amizade formal, a maior 
parte do tempo discreta, é aqui objeto de um gesto formal: ao longo da 
realização dos últimos cantos da sequência faixa 449 a 470, onde a temática 
verbal retorna à cozinha e à comida, cada kõmãy amiga formal vem dar um 
prato, uma mão de biscoitos, frutas, ou qualquer outra pequena prestação 
alimentar a cada um de seus kõmãy amigos formais tomando parte dentro 
do canto. Ainda que as vozes se fundam musicalmente, numa textura ho-
mogênea, as mulheres da aldeia respondem agora a elas, através dos dons 
alimentares, de forma individual, como se cada amigo cantasse dirigindo-se 
especialmente a sua ou suas kõmãy amigas formais.

Neste momento de troca de comida por cantos entre indivíduos que 
guardam entre si um laço hereditário e durável, vemos que a relação de 
amizade formal entre dois kõmãy representa não só um duplo daquela entre 
aldeia e as duas yãmĩy kõmãyxop, como ela se aproxima ainda do modelo re-
lacional geral entre um dono/pai/mãe de canto e seu yãmĩy correspondente, 
caro a outros yãmĩyxop. Tudo acontece como se o amigo formal que canta 
fosse o yãmĩy da amiga formal que vem escutá-lo e alimentá-lo.

Como regra implícita de conduta, os kõmãy evitam olhar-se diretamen-
te18. Tendo dito isto, o gesto cerimonial de dádiva alimentar é, do ponto de 
vista feminino, pouco marcado em sua forma. Se sua realização corresponde 
a um motivo central, ela se faz no entanto a partir de uma ação discreta, 
rápida e silenciosa.

Os laços de amizade formal são extensivos aos filhos de mesmo sexo de 
cada sujeito. Algumas meninas acompanham ou substituem assim suas mães, 
sendo encorajadas a levarem elas mesmas a comida àqueles que são também 
seus kõmãy. Numa lógica análoga, os filhos de cada cantor podem igual-
mente vir acompanhar seus pais neste momento. Outras crianças, meninos 
e meninas, aproximam-se ainda, na simples espera de comer um pouco com 
os adultos. Mulheres comprometidas com o convite inicial das kõmãyxop à 
aldeia podem finalmente trazer bebidas ou alimentos coletivos, colocados no 
chão diante dos grupos cantores.

18. Mais uma marca característica da etiqueta diante dos yãmĩy. Se é verdade que o 
olhar oblíquo é uma premissa bastante generalizada através de diferentes modalidades 
interativas tikmũ'ũn, não dirigir o olhar ao rosto de um yãmĩy é objeto de uma for-
malização absolutamente categórica.
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OS KÕMÃY PINTAM CADA METADE DO ROSTO
E SE JUNTAM PARA CANTAR

cantos 471 a 487
Como já havia anunciado, os aldeães se organizam após a refeição em 

dois grupos à parte, pintando o rosto e se preparando para os últimos cantos 
e gestos da festa. A escolha de um ou outro grupo depende, no caso masculi-
no, da metade kõmãyxop à qual se pertence.

Havia igualmente mencionado um sistema de divisão sociológica em 
duas metades associadas a cada uma das duas kõmãy: as pessoas de pele es-
cura se afiliam à Kõmãyxop Preta, as de pele clara à Kõmãyxop Vermelha. As 
repercussões de tal instituição, nos dias de hoje pelo menos, não parecem 
ir mais além do que a orientação da partilha entre dois grupos cerimoniais, 
salientes apenas e ainda de forma parcial durante um momento final da fes-
ta kõmãyxop. Os homens da metade preta vão assim pintar mutuamente os 
rostos dentro da casa dos cantos. Os da metade vermelha o farão por sua 
vez meio às mulheres de ambas as metades, junto a uma casa doméstica, do 
outro lado do pátio. A reclusão momentânea pretexta assim um encontro 
entre kõmãy locais, em grande número, pouco tempo depois. O padrão grá-
fico utilizado é comum a ambas as metades cerimoniais, o grupo dos kõmãy 
pretos e aquele dos brancos sendo indistintos de um ponto de vista plástico. 

A pintura é lateralmente polarizada: um lado da face vermelho urucum, 
o outro azul/preto jenipapo. Se essas matérias vegetais servem de modelo 
às tonalidades cromáticas, na prática atual elas tendem a ser menos utiliza-
das que as tintas industrializadas propostas no mercado em pequenos fras-
cos como pigmentação de cimento para construção. Ainda que a ideia de 
polarização entre lado direito de uma cor e esquerdo de outra seja central, 
vermelho e preto não são associados cada um a uma metade específica e fixa, 
as cores variando de lado segundo as pessoas ou a ocasião.

Os homens, reunidos novamente diante da kuxex, e desta vez de pé, 
recomeçam a cantar. Como nos momentos de dança de roda, a origem do 
repertório é híbrida. Dois grupos femininos se colocam face aos homólogos 
masculinos. Durante os cantos, uma parte dos indivíduos do grupo masculi-
no e do grupo feminino em atividade trazem um antebraço sobre a testa, em 
linha horizontal, punho cerrado.

A “descida” do repertório de Kõmãyxop Preta parece fazer um novo ace-
no, já que se procede agora (faixa 471 a 477) à retomada do que eram seus 
primeiros cantos na véspera: “um picapau no meio da pequena revoada me 
viu”. Como a citação do momento precedendo a refeição, os cantos retoma-
dos são seguidos por outros inéditos. Antes de dar lugar à voz de Kõmãyxop 
Vermelha, Kõmãyxop Preta vai então apresentar, entre as faixas 478 e 480, 
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peças novas, ainda que seguindo a linha estilística introdutória.
Como fechamento da roda, faixas 481 a 487 mais os sete cantos após 

487, assistiremos a duas últimas variações da série de Kõmãyxop Vermelha 
já ouvida seis vezes antes e sobre a qual já nos debruçamos amplamente – 
“kõmãy, vá nos passos dela, onde está minha mãe, ficar em minha casa”, etc. 
Contenta-se aqui com o primeiro subgrupo que vai da imagem “minha mãe” 
até “yãmĩy cachoeira”, num total de apenas sete dos cerca de sessenta cantos 
disponíveis para a sequência.

BRINCADEIRA DE RODA, DANÇANDO E MOLHANDO
cantos 488 a 493

Mesmo aqueles que se contentavam em acompanhar a cena de longe 
vêm agora juntar-se à roda que se prepara no centro do pátio. Essa brinca-
deira de roda vai mobilizar os mesmos cantos e será em tudo equivalente à 
do amanhecer do dia, com a diferença que ela vai agora se fechar por uma 
guerra de água. Uma bacia cheia é colocada no centro do círculo que, a partir 
de um dado momento, começa a desenvolver um movimento alternado de 
contração-dilatação. Aproximar-se do núcleo central e da bacia no chão dá a 
possibilidade de jogar água com uma das mãos em seus companheiros, mas 
também o (falso) inconveniente de se expor e poder por sua vez ser molhado. 
Um riso explícito e uma ligeira desordem reinam durante as voltas da roda. 
O movimento é fechado por uma referência cantada (faixa 491 e 492) ao 
yãmĩy xamoka/cachoeira. Numa outra festa yãmĩyxop (do yãmĩy hemex), xa-
moka/cachoeira participa de uma guerra de água, onde se defende dos jatos 
lançados por moças que, num momento final dessa cerimônia, os perseguem 
ao longo do pátio/hãm xep19. A partir de uma modalidade própria, a cena 
assistida ao fim da roda kõmãyxop desenvolve uma referência sublinhada pa-
ralelamente por seu conteúdo verbal.

O GRILO XANAKOXTAP
faixas 494 e 495

Como se vê, o segmento final kõmãyxop mostra uma sucessão de vários 
episódios cerimoniais curtos onde o trabalho cênico se alinha aos cantos e 
passa a um primeiro plano enunciativo. Em continuação à sucessão de epi-
sódios, um grupo masculino sai agora em fila lateral de um dos lados da casa 
dos cantos. Os rapazes deste grupo vêm andando com as costas curvadas, a 
cabeça baixa, num passo isorrítmico que acentua percussivamente o contato 

19. Cena à qual remetiam também os versos dos cantos faixa 199 e 200.
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dos pés no chão, ao mesmo tempo em que pronunciam uma mesma sílaba 
“hux, hux, hux...”, numa métrica coincidente à dos passos.

A sílaba “hux” toma aqui o lugar de um sinal de despedida, um “adeus, 
adeus, adeus...”, por meio do qual as kõmãyxop anunciam sua partida. Os jo-
vens que se alinham, curvados, e seguem caminhando e pronunciando “hux, 
hux, hux...” com um passo percussivo, tomam aqui explicitamente o lugar 
das próprias kõmãyxop.

No estilo dos momentos de dança da noite anterior, uma segunda fila 
lateral, desta vez feminina, se posiciona de frente à primeira, em espelhamen-
to frontal. As meninas, moças e mulheres maduras reunidas ombro a ombro, 
ao contrário dos rapazes, mantêm uma postura ereta e não acentuam seus 
passos.

No pátio, as duas filas paralelas vão realizar um movimento em dois 
níveis de alternância entre avanço e recuo. Mantendo sempre o dispositivo 
inicial, estes dançantes vão oscilar várias vezes para frente e para trás, dentro 
de uma linha reta indo da casa dos cantos/kuxex a um ponto mais ou me-
nos central do pátio. O deslocamento maior é realizado através de oscilações 
internas menores, alternando igualmente séries de passos para frente e para 
trás.

A cada quatro ou cinco vizinhas diretas, as moças seguram coletiva-
mente um cobertor, vestido ou um corte de pano suspenso diante de si. Tais 
peças serão utilizadas para cobrir seus kõmãy, que mantêm ainda a mesma 
dinâmica coregráfica, antes de se descobrirem e dissolverem a fila, correndo 
em movimentos individuais em direção à casa dos cantos. Um segundo gru-
po masculino recomeça a cena, em tudo similar, tendo agora como ponto de 
partida o outro lado da kuxex.

A operação é em seguida inteiramente retomada, dessa vez com uma 
inversão entre os papéis masculino e feminino. As moças vão caminhar cur-
vadas, serão cobertas por tecidos antes de se dissiparem e deixarem o espaço 
dramático. Apesar da inversão de papéis, o polo masculino permanece orien-
tado em direção à casa dos cantos e o feminino às casas domésticas, do outro 
lado do pátio.

O vaivém do movimento, somado ao clichê congelado de uma capa sus-
pensa e em suspense – aguardando o momento de cobrir seus/suas kõmãy em 
despedida –, além da dissolução brusca e desordenada de um corpo coletivo, 
põem mais uma vez em cena a polarização masculino-feminino, num jogo 
antagônico e excitante, que suscita euforia.

Esta cena, de uma semântica hermética para o espectador não avi-
sado, faz referência a um episódio entre kõmãyxop e o grilo/gafanhoto
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movimentos da roda em espiral (Pradinho, 2005)
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“xanakoxtap”20. Esse grilo, pouco sociável, não possui música/cantos e não é 
capaz de comunicar21. Diante das belas palavras das kõmãyxop, ele é tomado 
por um acesso de raiva e inveja, desejando matá-las. As coberturas oferecidas 
às/aos kõmãy no momento em que deixam a aldeia lhes servem de disfarce, 
evitando a vista de xanakoxtap durante o trajeto.

DUAS MÃES DE KÕMÃYXOP SE DESPEDEM
canto 496

Já está quase anoitecendo. Após a refeição, a pintura facial, a dança 
de roda, além das precauções contra o grilo xanakoxtap, encena-se o último 
de todos os gestos do festival kõmãyxop, iniciado um dia antes. Esse último 
gesto é também estruturado a partir de um percurso e de palavras dirigidos à 
partida das yãmĩy. Duas “kõmãytut / mães de kõmãyxop”, mulheres maduras 
comprometidas em seu acolhimento, saem de uma das casas da aldeia, seja a 
casa de uma delas ou a de um parente próximo, disposta na linha circundan-
do diretamente o pátio. Elas caminham uma do lado da outra, carregando 
cada qual uma oferta alimentar às duas convidadas. Ao longo do trajeto, as 
duas mães de kõmãyxop cantam em alternância os dois excertos musicais com 
os quais suas convidadas se apresentaram elas próprias na abertura formal da 
festa. Com uma voz aguda e de projeção limitada, é agora cada uma das duas 
moradoras locais que pronunciam sílabas não lexicais sobre os dois contornos 
melódicos ouvidos primeiramente pelas vozes das kõmãyxop (faixa1):

/ 4 2  4 2  1 / 4 2  4 2  1 / 1  1 2  1 1 / 4 4 4 2

/ 2 2  1 2  1 1 / 2 2  1 4 2  1 1 / 5 5 5 2

Como já havia mencionado, ainda que as palavras não sejam aqui inte-
ligíveis, a mãe que toma para si o fragmento de Kõmãyxop Vermelha articula 
a última estrofe do canto página 34 do anexo – “as mulheres dos kõmãy”. 
A que toma para si o fragmento de Kõmãyxop Preta, por sua vez, articula a 
última estrofe do canto faixa 67 – “um pica-pau no meio da pequena revoada 
me viu”.

Acontece assim uma espécie de inversão da operação de tradução esta-
belecida pela festa. A calibragem perspectiva efetuada pelo devir kõmãy cole-
tivo retorna, no momento da separação entre humanos ordinários e yãmĩy, a 

20. Espécie não identificada.
21. O contrário da disposição musical atribuída a grilos e cigarras aqui e ali em mito-
logias de ascendência europeia.
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um estado desnivelado.
Diante da fachada da casa dos cantos, com sua parede de capim, no 

momento de entregar sua comida pela pequena janela aberta com esse fim 
exclusivo, as mães de kõmãyxop dirigem a suas filhas algumas palavras, ditas 
num tom cotidiano: elas se despedem mas se comprometem já melancolica-
mente a chamá-las para uma próxima visita. No final de abril de 2009, em 
Vila Nova, Arnalda, acompanhada de sua irmã mais velha Bilza22, articulou 
a fala seguinte:

“Vão para a casa de vocês e fiquem lá, esperem lá. Permaneçam lá e escutem – 
vou arrumar muita comida, coisa gostosa, vou chamar vocês duas de novo. Vou 
mandar um recado, então vocês vêm – nós vamos nos divertir e dançar.”

As kõmãyxop, de dentro da casa dos cantos, respondem com três asso-
vios e vão embora.

22. Por coincidência, essas duas irmãs foram também minhas principais anfitriãs na 
aldeia. Durante minhas estadias em Vila Nova, eu era acolhido na casa de Bilza e 
comia diariamente na casa de Arnalda.
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fragmentos, intensidade
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ANTONINHO, PAI DE KÕMÃYXOP

Havia anteriormente sublinhado o fato do conjunto populacional 
maxakali/tikmũ’ũn contemporâneo se conceber e em parte agir, de um 
ponto de vista sociológico interno, como uma pluralidade de subgrupos de 
origens distintas, ainda que historicamente próximos cultural e linguistica-
mente (Feldner 1961 apud Vieira 2006: 5, F. Popovich 1980: 15, e sobretudo 
Paraíso 1992b, 1994, Ribeiro 2008, 2009, Tugny 2009a, 2009b). A memó-
ria autóctone geral, além do traçado histórico delineado pelos repertórios 
cantados, objeto de um sistema hereditário que liga uma geração à outra 
dentro de um círculo familiar próximo, consolidam as fontes escritas dos 
séculos XVIII ao XX, relatando uma multiplicidade de grupos aparentados 
(em oposição aos “botocudos”, inimigos), em movimento migratório inten-
so, diante da reconfiguração radical operada pelo avanço do projeto de colo-
nização regional (Mattos 2012)1.

Diferentes fatias do vasto complexo festivo yãmĩyxop viriam de parcelas 
populacionais igualmente diferentes. Tugny anota assim uma lista sumária 
com a proveniência de alguns dos conjuntos cerimoniais praticados nos dias 
de hoje: “De Vereda (BA) vieram Herculano, Justino e Manuel Resende, 
que trouxeram os rituais do Putuxop e Tatakox; de Almenara (BA) vieram 
Capitãozinho, Mikael, Justino e trouxeram o ritual do Mõgmõka e Putuxop; 
de Jeribá (MG) veio Antoninho e trouxe Xûnîm; de Araçuaí (MG) veio Cas-
corado, que trouxe Xûnîm e Tatakox, e de Itamaraju (BA) veio Justino e 
Antônio Maria trazendo o ritual do Putuxop” (2006: 758).

Paralelamente, tanto o conteúdo verbal dos cantos quanto as exegeses 
a eles associadas mostram que os feitos e ditos durante os yãmĩyxop são o 

1. O que convidaria a pensar, mais uma vez, n“o que é um etnônimo” (Erikson 
2004b). Constatar que os Maxakali são vários grupos, e não uma unidade homo-
gênea, é um passo importante, mas que mantém uma espécie de substantivização 
da identidade coletiva. Em vários casos ameríndios, os (como chamá-los aqui?) 
Tikmũ'ũn inclusive, a concepção é também pronominal e perspectivista. Neste caso, 
é sempre difícil usar um pronome da primeira pessoa – “A Gente, Nós” – para se refe-
rir a uma terceira pessoa – eles, os “A Gente, Nós”. A solução seria assim a de adotar, 
por mera praticidade, um termo de identificação sempre mais ou menos arbitrário, 
mas guardando em mente a transposição da ideia mesma de etnonímia.
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produto invariável de encontros com outras subjetividades (em detrimento 
de uma ideia qualquer de trabalho endógeno de autor). Engolidas por uma 
máquina mitológica contrária às cronologias ou aos nomes próprios, essas 
subjetividades representam no entanto, pelo menos para parte delas, pessoas 
e grupos em eco a uma série de encontros passados efetivos.

Paraíso (1998: 284) apoia tal hipótese através de uma lista de oito et-
nônimos regionais não mais existentes enquanto tais, e que coincidiriam, 
atualmente, com os nomes de “grupos rituais maxakali”2.

Grupo indígena Grupo ritual Tradução

Monoxó Monãxop Ancestrais – os que vão e voltam

Maxakali Mãyãyây Jacaré

Malali Mãîpe Jacaré pequeno

Pataxó Putuxop Papagaio

Kutaxó Kutapax xop Abelha

Kutatoi Kuatatex Tatu

Kumanaxó Kumãnãy xop3 Grupo de heroínas tribais

Makoni Mãnãy tuka Veado pequeno
3

Tugny evidencia a pregnância histórica dos cantos de forma indireta 
a partir de sua análise do fundo mítico em torno das origens do repertó-
rio putuxop (papagaio). Seguindo um ciclo de expedições guerreiras e em 
seguida uma série de equívocos culinários diante de aliados recentemente 
encontrados, dois irmãos putuxop incorporam os cantos de inimigos comidos 
(minhoca-gente, esquilo-gente, morcego-gente, tatu), ou de seus novos pares 
(gavião-gente, pato-gente e outros pássaros de hábitos aquáticos) (2011b: 
33 et seq.). Em suma, a origem dos cantos remonta invariavelmente (o que 
constitui uma regra geral) a estrangeiros. Além disso, eles veiculam imagens 
de encontros tangíveis: os cantos não correspondem assim ao fruto de um 
trabalho interno de composição, na mesma medida em que não remetem a 

2. Este quadro sintético vem-se tornando uma passagem obrigatória da literatura es-
pecializada. Ele foi citado, antes de mim, pelo menos por Ribeiro (2008: 36) e Tugny 
(2011b: 83). A maior parte dos “grupos rituais” indicados corresponderiam, mais 
exatamente, a segmentos internos a diferentes yãmĩyxop. Se em alguns casos a equi-
valência verbal é patente (Monoxó-Monãxop, Pataxó-Putuxop, etc.), a associação do 
termo Maxakali – exógeno à língua maxakali (Nimuendaju 1958: 54) – e Mãyãyây , 
por exemplo, parece mais especulativa.
3. Kõmãyxop.
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uma ficção.
Ainda que, dentro do repertório putuxop ao qual o fundo mítico anali-

sado por Tugny se associa, apenas a voz de um Botocudo pareça apresentar 
uma origem histórica mais imediatamente tangível, a homologia entre os 
eventos míticos onde cantos são incorporados de cada personagem-gente (o 
sufixo “gente” assumindo ali o sentido duplo de ‘humano’ e de ‘povo’) encon-
trado e o dos cantos botocudo é sugestiva.

Na falta de dados, esta sugestão indicando uma veia promissora é fa-
dada a permanecer, por enquanto, num plano genérico4. Ela reafirma di-
nâmicas culturais fortemente marcadas pelo empréstimo, pela assimilação e 
positivação do outro ou da diferença, ao que o material musical já nos havia 
remetido, através de outras vias (supra: 192-193).

É a partir desta observação inicial que gostaria de levantar alguns dados 
que apontam para possíveis reminiscências históricas do repertório kõmãyxop. 
Insisto em dizer, a insuficiência de informação só permite realizar aqui o es-
boço do que seria mais exatamente uma arqueologia musical.

ECOS JÊ E TUPI?

Uma das duas histórias sobre a origem das relações com as kõmãyxop 
e sobre o aprendizado subjacente de seus cantos fixa o habitat dessas yãmĩy 
no fundo das águas. É do leito de um rio, córrego ou das águas de um lago 
(kõnãk xex / kõnãk xeka, literalmente “água grande”) que, segundo uma das 
versões coexistentes, elas saem para comer amendoins da roça de um ances-
tral proto-maxakali/tikmũ’ũn. Ambas as kõmãyxop possuem também cabelos 
muito longos. Ainda que nem sempre sublinhada, esta característica é con-
sensual entre os diferentes locutores do mito. Este traço quase banal adquire 
uma função particular no momento em que uma das kõmãy se deixa capturar 
pela cabeleira: “A segunda quase também conseguiu desaparecer nas águas, 
mas dois homens a retiveram pelos longos cabelos” (supra: 123).

Notamos ainda que a bipartição inicial entre as duas kõmãy (Preta e 
Vermelha) opera, em meio a inúmeros outros efeitos, uma discreta mas não 
menos curiosa partilha entre pessoas “brancas” e “pretas”. Esta divisão tem 
como único objetivo ditar os contornos de dois grupos rituais – os indivíduos 
afiliados a uma e a outra kõmãy. De um ponto de vista material, o contorno 

4. Menget (1999) desenvolve uma reflexão de fundo a partir de dois estudos de caso 
– kayapó e ikpeng – onde se cruzam historicidade mitológico-ritual e fatos de uma 
cronologia mais ou menos recente, definindo um regime propriamente indígena de 
objetivação do passado e de definição identitária.



262

destes grupos é saliente apenas durante um gesto cerimonial breve e pouco 
importante (já que exceções podem ser incorporadas): o tom da pele define 
o lugar, e somente no caso do sexo masculino, onde os kõmãy vão pintar os 
rostos uns dos outros, logo depois da segunda refeição da festa: “pretos” na 
casa dos cantos e “vermelhos” com as mulheres na periferia do pátio.

Levantadas de forma disparate entre vários outros traços, a caracteriza-
ção das personagens míticas kõmãy além da instituição de dois grupos ceri-
moniais perenes constituem indícios de um difusionismo cultural indireto, 
que traz novas reticências a nossa prospecção. No primeiro caso, ele mostraria 
uma coincidência pouco banal com a personagem de um mito proveniente 
do outro lado da América do Sul indígena. As “kõmãyxop de cabelos longos”, 
“que vivem no fundo do rio” e “que ensinam seus cantos” aos Maxakali/
Tikmũ’ũn mostram uma proximidade significativa com a “velha de cabelos 
longos”, “morando no fundo de um lago” e “que ensina seus cantos koman” 
às mulheres ancestrais makurap, grupo de língua tupari (tupi) em Rondônia. 
A distância geográfica é demasiado grande para que um contato direto entre 
Maxakali e Makurap seja verossímil. No entanto, os primeiros tinham por 
vizinhos vários grupos tupi a leste, ao longo da costa próxima, atual Bahia e 
Espírito Santo.

Eis um trecho inicial de “A cantiga koman, ou as mulheres devorando 
moqueca de maridos”, que contam os Makurap:

A dona da música, dos sapinhos e do jenipapo

As mulheres mandaram as meninas pegarem sapinhos e peixinhos numa la-
goa, para assarem e comerem. A meninada obedeceu contente, viram as águas nas 
margens escurecerem de tantos bichinhos nadando de um lado para o outro.

Já estavam apanhando grandes bocados de sapinhos novos, quando no meio 
da lagoa apareceu uma velha hedionda boiando, chamada Katxuréu. Viu as meninas 
catando peixinhos:

– Minhas netinhas, vocês estão estragando nossa música e nosso jenipapo!
– Não estamos estragando nada, vovó! Nossas mães nos mandaram pescar 

para comermos!
– Vocês estão pensando que apanham peixinhos e sapinhos, mas essa é nossa 

música, nosso jenipapo de pintar o corpo! Vou ensinar vocês a cantarem.
A velha Katxuréu pôs-se a cantar e a música era tão linda que as meninas mal 

respiravam, seduzidas, tentando aprender.
– Agora vão chamar as mães de vocês para aprenderem também os meus can-

tos, minhas mocinhas, expliquem que vocês estavam roubando[5], não os sapinhos 

5. Note-se que, apesar de aqui serem aquelas que aprendem os cantos as que roubam
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novos da lagoa, mas nossa música e nossa tinta de pintar! (…) (Mindlin 1997: 
42-43)

O segundo atributo, a existência de dois grupos cerimoniais, em ligação 
direta com uma série de estruturas binárias que contrasta em certa medida 
com outros contextos yãmĩyxop, poderia sugerir possíveis empréstimos junto 
a vizinhos históricos mais próximos.

A pobreza de desdobramentos suplementares, de valores ou práticas 
associadas a essa descontinuidade entre pessoas de pele escura e aquelas de 
pele mais clara faz dela, pelo menos nos dias de hoje, um simples pretexto na 
distribuição mais ou menos equilibrada dos indivíduos em duas metades – 
polo Kõmãyxop Vermelha e polo Kõmãyxop Preta, respectivamente. Além de 
apresentar uma  distribuição demográfica homogênea, este tipo de critério 
atravessa a unidade familiar, tecendo laços transversais à estrutura dos grupos 
de parentesco.

Na prática, a instituição de dois grupos cerimoniais permanentes é em 
grande medida substituída por dois grupos provisórios, subdivididos ainda 
em duas metades internas, numa ligação íntima com a própria estrutura mu-
sical. Trata-se da dinâmica estabelecida pelos dois grupos cantores, postos 
lado a lado e que alternam suas prestações (parados no caso dos blocos mu-
sicais de Kõmãyxop Preta, dançando no caso da Vermelha), espelhados por 
sua vez por uma fileira feminina, subdividida ela também em duas metades, 
criando durante quase todo o repertório uma bipolarização ligeiramente em 
abismo – dois grupos que se dividem em mais dois. Os únicos momentos 
em que essa configuração de base é dissolvida correspondem às duas danças 
de roda. A disposição das rodas, compostas pela alternância homem-mulher, 
e seguindo movimentos sempre pendulares – alternância entre os sentidos 
de giros simples, contração e expansão repetidas do círculo, ruptura de um 
elo da cadeia e espiralização da fila resultante ora num sentido ora no outro 
– aponta porém para um mesmo gosto por formações bipolarizantes. Além 
de ser, em si mesmo, um traço forte do material kõmãyxop, esse teor binário 
é ainda sublinhado por sua excepcionalidade dentro do horizonte yãmĩyxop 
global. Nenhuma outra festa apresenta algo comparável em relação à simetria 
espacial entre termos homólogos6.

À ideia de grupos cerimoniais permanentes (mesmo que na prática se-

comida sem saber que estão roubando, trata-se do mesmo motivo do mito kõmãyxop, 
onde música e alimento mantêm uma relação de equivalência.
6. Existem bipolarizações espaciais constantes entre yãmĩy e mulheres, entre casa dos 
cantos e espaço feminino local, ou ainda pelo espaço estrangeiro de onde vêm os 
yãmĩy e a aldeia visitada, construídos no entanto, como podemos notar, por polos de 
natureza distinta.
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detalhe do “mapa etno-histórico” de Curt Nimuendaju
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jam grupos contingentes a ocuparem uma posição de destaque), e em seguida 
ao traçado binário constante, veríamos sobrepor-se em filigrana a presença da 
relação de amizade formal, que atravessa o curso da festa e é especialmente 
marcada por um momento de entrega individual de alimentos de cada mu-
lher a seus kõmãy amigos formais.

Estes três pontos, bastante particulares em relação ao cenário yãmĩyxop 
mais geral, sugeririam similaridades com, desta vez, vizinhos ocidentais, de 
língua/cultura jê7.

O mapa etno-hitórico de Curt Nimuendaju (1981) retraça, sobretu-
do a partir de fontes do século XVIII e XIX, um longo corredor paralelo à 
costa, onde coabitavam as populações de língua maxakali e os ditos botocu-
dos, indo do sul da Bahia, atravessando o leste de Minas Gerais e o estado 
do Espírito Santo, até o rio Doce. Aparecem ali, como membros da família 
linguística “Mašakarí”, os Kapošó, Kumanašó, Makoní, Makuní, Mašakarí, 
Monosó, Panyame, além dos Malalí e Patašo, considerados então como de 
língua isolada.

Avançando pelo continente, a oeste, passamos por uma área quase não 
repertoriada, antes de chegarmos aos primeiros grupos jê do Brasil central, 
a saber Xakriabá e Kayapó, ainda nas mediações de Minas Gerais. Nos dias 
de hoje, apenas os Xakriabá permanecem ao alcance deste círculo panorâ-
mico de duzentos ou trezentos anos atrás. As terras Xakriabá se encontram 
atualmente ao norte de Minas Gerais (tributárias do município de São João 
das Missões), a aproximadamente 550km e 500km, em linha reta, das terras 
maxakali (a nordeste e extremo nordeste de Minas).

ANTONINHO

Retornemos à origem do repertório kõmãyxop, desta vez não de um 
ponto de vista mitológico, mas a partir da memória direta das gerações con-
temporâneas. Ao contrário do que parece ser regra geral para todos os outros 
yãmĩyxop, o repertório kõmãyxop não é dividido em parcelas regidas por um 
sistema de propriedade privada, detidas por indivíduos ou grupos familiares 
específicos. Na verdade, ele teria sido integralmente legado por um único 
indivíduo chamado Antonin ou Antoninho, segundo a versão escrita, avô 

7. As referências bibliográficas seriam aqui numerosas demais para uma citação de-
talhada, que eu não estaria aliás à altura de fornecer. Remeto assim o leitor a alguns 
textos tratando especificamente dos temas “dualismo” ou “amizade formal” jê onde 
ele encontrará bibliografias mais aprofundadas: Panet 2005, Sztutman 2002, Giral-
din 2011, Cunha 2010: 51-58.



267

de Toninho Maxakali, cuja genealogia havia sido esboçada páginas atrás. 
Esse líder cerimonial e político teria cedido os cantos kõmãyxop em bloco 
à coletividade tikmũ’ũn, fazendo deles um bem comum. Uma tal exceção 
dentro das modalidades usuais de transmissão e articulação dos repertórios 
yãmĩyxop, onde um corpus de grandes proporções se encontra no encargo de 
um único indivíduo, que por sua vez decide compartilhá-lo indistintamente 
entre parentes e não-parentes, pode remeter a uma possível estratégia de con-
servação diante das rupturas sociais, demográficas e ambientais que tiveram 
nas primeiras décadas do séc. XX um momento crítico para essas populações. 
As catástrofes demográficas correntes na história do “contato” colonial têm 
para eles um sentido particular entre os anos 1920 e 1940, intervalo durante 
o qual perderam as últimas extensões de floresta e chegaram à beira do desa-
parecimento físico (Popovich 1980:13, Paraíso 1992: 22-24 et passim).

Seria pertinente salientar que, paralelamente ao repertório kõmãyxop, 
Antoninho possuía também cantos/yãmĩy morcego/xũnĩm, articulados e 
transmitidos por sua vez de forma clássica, através de linhagens familiares. A 
passagem de Tugny retomada logo acima mencionava já o fato de Antoninho 
provir de Jeribá, trazendo cantos do morcego, proveniência que vai servir 
aqui de última pista associativa.

O contrário também parece verossímil, o repertório kõmãyxop colocado 
aqui, inicialmente, como propriedade exclusiva de Antoninho tendo muito 
provavelmente sido disseminado em outros momentos. A presença contem-
porânea de duas versões distintas para o mito etiológico da festa kõmãyxop, 
reivindicadas como exclusivas por diferentes famílias, indicaria um modo 
descentralizado deste complexo cerimonial, muito próximo de uma imagem 
yãmĩyxop geral.

A região compreendida entre o Jequitinhonha e o Mucuri, mais ao sul, 
vai representar uma área de fluxo constante de grupos de língua maxakali 
em busca de refúgio até os anos 1920 (Paraíso 1992: 18), a partir de quando 
eles começam progressivamente a se concentrar na zona intermediária (entre 
os municípios de Santa Helena de Minas, Machacalis e Bertópolis), onde se 
encontram hoje Pradinho e Água Boa. Antoninho, que viveu por volta do 
início do século XX e até em torno de 1970, fazia parte do grupo que nos 
anos 1920 se encontrava mais próximo da atual Terra Indígena Maxakali, 
mais exatamente em uma área coincidente com o que é hoje o distrito de Je-
ribá, município de Palmópolis (MG). Toninho foi o responsável pela última 
migração de seu grupo, em direção ao ponto onde encontraram asilo ainda 
pelo menos dois contingentes aparentados, aquele vindo do Jequitinhonha 
e outro do sul da Bahia (Toninho Maxakali, comunicação pessoal 2015, F. 
Popovich 1988, Nimuendaju 1958, entre outros).
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De fato, a posição deste personagem, tanto quanto de um panorama 
territorial e histórico imediatamente mais abrangente apoiariam uma coin-
cidência entre o termo kõmãyxop e o etnônimo Kumanaxó, proposto por 
Paraíso.

De volta à enorme síntese bibliográfica do mapa etno-histórico de Ni-
muendaju, especificamente à zona marcada por movimentos de grupos da 
família Botocudo (Borun) e “Mašakarí”, encontramos referências não só ao 
nome Kumanašó mas também a “Kapošó”, do qual bastaria transpor a bila-
bial surda [p] para uma nasal bilabial [m] para se chegar a algo como “Kã-
mõxop” ([kamoʃo] ou [kamotÉʃo]).

Grupos identificados como Kapošó são assinalados entre o médio Mu-
curi (em 1750), o alto Araçuaí ou alto Suaçuí Grande (em 1817), próximos, 
e a meia distância entre os dois extremos (em 1734).

Grupos identificados como Kumanašó são assinalados em 1786 entre 
o rio Itanhém (atual Alcobaça) e Mucuri, em área próxima do litoral e diri-
gindo-se em direção ao continente. Saindo desta faixa mais ou menos linear, 
do alto Araçuaí e em direção a leste até as proximidades do baixo Mucuri, 
desenhada entre os séculos XVIII e XIX, encontramos uma última referên-
cia Kumanašó entre o baixo Jequitinhonha e o Alcobaça, na fronteira entre 
MG e BA, datada de 1900 e 1921, momento contemporâneo e localização 
compatível com a zona de origem de Antoninho e do repertório “kõmãyxop”.

Em 1911, Portella (apud Paraíso 1992: 15-16), a serviço do SPI, men-
ciona uma aldeia de Capitão Antônio, pai de Antoninho, que não pôde 
localizar exatamente mas que mantinha contato com a aldeia Nikui-Xeka 
(Orelha Grande), de Capitão João, esta sim visitada por Portella nas margens 
do Umburana e nas imediações dos municípios de Comercinho, Rubim ou 
Machacalis, Jeribá se encontrando a meia distância entre os dois últimos.

ALGUNS ÚLTIMOS CACOS

Registros sonoros de meados dos anos 1960, realizados no Posto In-
dígena Mariano de Oliveira na presença do agente do SPI Capitão Manuel 
dos Santos Pinheiro e hoje depositados no Museu do Índio/Funai, trazem 
alguns mitos e cantos/yãmĩy articulados especialmente para a ocasião, por 
João Binga, Dominguinhos, José Grande, Mikael, Adolfo, Nicolau, Otávio 
e Antoninho Maxakali8. Comparando-os com registros contemporâneos e 

8. AVESON 187 - Lados A e B; AVESON 196 - Lado A; AVESON 198 - Lado A; 
AVESON 199 - Lado A; Rolo B F02 Lados A e B. A voz de Isabel Maxakali não é 
ouvida, mas o Capitão Pinheiro se dirige a ela em inúmeros momentos.
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submetendo-os à apreciação dos pajés Toninho e Zé Antoninho Maxakali9, 
impressiona a permanência formal. Os cantos parecem não ter passado por 
transformações perceptíveis, mesmo a nível dos detalhes mais sutis.

Haveria um último registro sonoro tikmũ’ũn, mais antigo, realizado 
por Max Boudin em 1948, ao qual ainda não pude ter acesso. Dentre várias 
outras transcrições musicais de produções indígenas no Brasil, Helza Camêu 
(1977) propõe quatro “Coros Maxakalis”, elaborados justamente a partir do 
material de Boudin. Um dos quatro coros é identificado como “Canto aos 
Komantxo” (suplemento, página 53), que equivaleria ao que neste trabalho 
aparece como (excertos de) três cantos da Kõmãyxop Preta, na seguinte or-
dem: faixa 69, 68 e 70.

As partituras de Camêu trariam por sua vez diferenças salientes em re-
lação à prática contemporânea. Intervalos de terça menor dos cantos iniciais 
caros à Kõmãyxop Preta figuram ali como quartas justas. A rítmica respira-
tória e alheia à regularidade métrica aparece ali sob sequências homogêneas 
de semicolcheias ou algumas vezes quiálteras subdividindo um tempo em 
três partes iguais. As finas transposições ascendentes realizadas hoje a cada 
novo canto da série inicial de Kõmãyxop Preta são ali ausentes, dando lugar 
a alturas fixas que se mantêm de um canto ao outro (sol2 e ré2), ainda que 
em registro muito próximo ao utilizado atualmente como ponto de partida. 
Tendo em vista a estabilidade entre as formas atuais e aquelas trazidas pelo 
material da década de 1960, e tendo em vista o projeto de conhecimento 
largamente explicitado em sua “Introdução ao Estudo da Música Indígena 
Brasileira”, essas discrepâncias parecem surgir não tanto de uma dinâmica de 
transformação histórica do texto musical mas mais exatamente de sua abor-
dagem musical universalista.

Numa perspectiva evolucionista, a música indígena representaria neste 
trabalho bibliográfico mas também teórico-programático, um estágio inci-
piente da linguagem musical universal, da qual a música de matriz europeia 
escrita e tonal apresentaria o estágio mais avançado. Determinados compor-
tamentos melódicos ou cadenciais considerados básicos, como a relação tô-
nica-dominante ou tônica-sensível, além da divisão isócrona e multiplicativa 
do fluxo temporal, seriam alguns dos traços esperados para uma manifesta-
ção musical que Camêu classifica como “primária”, a exemplo dos Coros Ma-
xakalis. Os desvios a este comportamento se devem, de acordo com a autora, 
a cacoetes compartilhados por um grupo ou ainda simplesmente à pouca 
musicalidade de um informante. Tudo leva a crer, assim, que ela não hesita 

9. Ricardo Jamal, Toninho e Zé Antoninho produziram em 2015 uma descrição deta-
lhada do material dentro do ProDocSon – Projeto de Documentação de Sonoridades 
do Museu do Índio/Funai.
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em “corrigir” o texto musical sempre que este foge ao lugar por ela concebido 
à voz “indígena”, “primária”, “não nobre”, “não civilizada”, “inferior”, etc.
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1

10

(5)

14

21

25

30

(17)

Coros Maxakalis - Canto aos Komantxo
transcrição musical de Camêu 197710 a partir de registros sonoros de Boudin 1948

_____________________________
10   Os números de compasso são meus.

239

Coros Maxakalis – Canto aos Komantxo
transcrição musical de Camêu 19771 a partir de registros sonoros de Boudin 1948

1. Os números de compasso são meus.
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= 90 aprox.
accell. poco / tempo flutuante

INTRODUÇÃO

ESTROFE

INTERLÚDIO

ESTROFE

CODA

= 100 aprox.

Kõmãyxop Preta, canto faixa 69: os compassos 2-9 na transcrição de Camêu
equivalem aqui à introdução, estrofe (com ritornellos deslocados) e coda
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Kõmãyxop Preta, canto faixa 68: os compassos 10-23 na transcrição de Camêu
equivalem aqui à peça integral (sem os ritornellos)

= 70 aprox.
accell. poco / tempo flutuante

INTRODUÇÃO

ESTROFE

ESTROFE

INTERLÚDIO

CODA

= 85 aprox.



Kõmãyxop Preta, canto faixa 70: os compassos 24-31 na transcrição de Camêu
equivalem aqui à introdução, estrofe (sem ritornellos) e coda 

= 90 aprox.
accell. poco / tempo flutuante

INTRODUÇÃO

ESTROFE

INTERLÚDIO

ESTROFE = 100 aprox.

CODA

274
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RETORNO AOS PEQUENOS INTERVALOS

No último gesto da festa kõmãyxop, enquanto duas aldeãs se despedem 
das duas yãmĩy e colocam um ponto final ao fluxo de vozes, movimentos, 
trocas alimentares, elas têm o cuidado de semear os germes do que será um 
novo encontro. O ponto final se converte em dois pontos: encerra-se assim 
por uma espécie de prelúdio, a projeção sobre um próximo convite. “(...) vou 
chamar todas duas de novo. Vou mandar um recado, então vocês vêm – nós 
vamos nos divertir e dançar”, são palavras pronunciadas justamente quando 
se acabou de dançar e de dizer adeus às visitantes estrangeiras, o que seria 
representativo de um estado permanente de interação com os yãmĩy. 

Vimos anteriormente (capítulo “de uma aldeia”) que um calendário 
festivo ideal é repleto de eventos, entre os quais pode haver cruzamentos. 
Poderíamos falar, neste sentido, de sequências ininterruptas ou mesmo so-
brepostas de yãmĩyxop, que testemunham do fluxo contínuo de ações entre 
as pessoas de uma aldeia ordinária e esses seres extraordinários.

Para além de uma sucessão de festas, por infinita que ela seja, estaría-
mos mais exatamente diante de uma relação permanente, um espaço sócio-
cosmológico onde as cerimônias yãmĩyxop equivalem a modalidades comu-
nicacionais exuberantes, centrais, mas não exclusivas, articuladas sobre um 
fundo potencial tão discreto quanto omnipresente. Os yãmĩy correspondem 
a uma população virtual constantemente presente, dotada de um poder de 
ação latente. As relações mais coletivas e formais incarnadas pelos momentos 
pontuais e bem delimitados que seriam os yãmĩyxop se desenham assim, na 
realidade, a partir de um plano perene, coberto de encontros íntimos ou 
imprevisíveis – encontros pensados, sonhados, evocados por traços da vida 
corrente por vezes absolutamente triviais.

A forma fixa dos cantos, materialização primeira dos yãmĩy, seria con-
trabalanceada não apenas por uma estrutura musical fluida à medida em que 
expandimos o olhar1, mas também por um poder agentivo permanente dos 

1. Havia levantado a brevidade e o caráter sugestivo das imagens anotadas pelo con-
teúdo verbal dos cantos (supra p.144-145). Havia falado de “zonas de limites fluidos” 
e de “sequências cuja conclusão não é nunca definitiva” (supra p.169-170). Havia 
falado, finalmente, de uma dissolução progressiva dos objetos, na medida em que se 
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seus enunciadores bem como da própria comunicação entre as esferas da vida 
cotidiana e sobrecotidiana.

MÁSCARAS E FLAUTAS ALTO-XINGUANAS

Num estudo das máscaras rituais wauja, materialização dos apapaatai /
seres extraordinários prototípicos da alteridade, Barcelos Neto se aproxima 
da ideia de um dinamismo ao mesmo tempo dentro da produção artística e 
dos laços sócio-cósmicos:

(…) Deveríamos sempre propor que toda máscara wauja pintada com motivos 
ictiomorfos é uma representação de um pássaro ictiófago ou de um peixe?
 A análise do material que recolhi em campo e as informações fornecidas 
pelos wauja atestam que o reconhecimento da identidade de uma máscara não 
passa pelo aprendizado de uma linguagem de códigos visuais, já que o grafismo 
wauja não funciona sobre o princípio de uma gramática. O reconhecimento é 
na verdade ligado à performance xamânica. (…) são as interpretações/traduções 
xamânicas que constroem as imagens mutantes dos motivos pintados nas más-
caras. (…) Revelado pela experiência xamânica, o grafismo, enquanto marcador 
de identidades, é profundamente ligado a um processo criativo proveniente do 
próprio interior do mundo apapaatai.
 No processo de atribuição das identidades das máscaras rituais pelos moti-
vos pintados, inúmeras variações formais podem aparecer sem que essas sejam 
consideradas como contraditórias. A explicação é em realidade sempre a mes-
ma: o motivo pintado resulta do que o yakapá [pajé] viu. Ou melhor, o motivo 
pintado é realizado para esse evento, ele o é para agir de forma terapêutica. A 
possibilidade de variações é tão vasta como capacidade criativa dos apapaatai e 
do poder-divinatório dos xamãs visionários (yakapá), que incidentalmente, ela 
mostra apenas o quanto o mundo dos apapaatai é inconstante. (2011: 38-39)

Esta passagem remete à subjetividade da comunicação xamânica e dos 
apapaatai, que se mostram através de marcas visuais cambiantes, um “mundo 
inconstante”. Não há relação metonímica entre o grafismo de um apapaatai 
em sua forma animal fixa e a utilizada na confecção de uma máscara, que 
resulta mais bem de uma variação aberta a partir de uma paleta inicial de 
formas e motivos circunscritos (idem: 38, 2008: 233-234).

Esta passagem estabelece também uma ponte em tudo homóloga ao 
material kõmãyxop no que diz respeito à associação da subjetividade dos 
apapaatai e da comunicação xamânica a uma profusão de realizações artísti-
cas. A multiplicação das máscaras, descrita pelo autor em outros momentos, 
apresenta uma qualidade particular ligada à economia ou à sutileza das va-
estende o campo de visão (supra p.192-193).
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riações gráficas:

 Observamos, portanto, que a mesma base motívica determina diferentes 
identidades (…). Na maioria dos casos, são pequenos detalhes ornamentais 
(marcas) que fazem essas máscaras se diferenciarem umas das outras. (…)
 Nessa sequência de máscaras, passa-se de uma identidade a outra tendo 
como recurso ligeiras (re)combinações formais sob uma forma básica. (…) A 
análise da relação entre identidade e iconografia nos mostra que, como o reper-
tório gráfico das máscaras Sapukuyawá é relativamente reduzido, sobretudo do 
ponto de vista dos padrões de composição, é necessário criar pequenas variações 
formais para produzir as máscaras como personagens rituais. Todavia, a variação 
é cuidadosamente limitada, como uma estratégia do próprio estilo, em relação 
ao imenso número de personagens. (…)
 O modelo que a relação pintura e identidade gera é de minimização das 
formas gráfico-plásticas e maximização das personagens. (2008: 226-228)

O caso wauja das máscaras apapaatai Sapukuyawá, mas ainda o da mú-
sica das flautas apapaatai kawoká entre os mesmos Wauja (Piedade 2004), 
versão masculina e instrumental de parte dos cantos femininos iamurikuma 
(Mello 2005), são particularmente representativos da problemática em ques-
tão. Conexa ao universo das máscaras, a música apapaatai kawoká mostra 
aspectos em tudo congruentes à “estratégia do estilo” em criar pequenas va-
riações tendo em vista a multiplicação dos personagens rituais materializados 
pelas máscaras, num caso, pelas peças de música, no outro: “nas exegeses 
nativas sobre as peças musicais, uma pequena alteração no nível motívico 
era apontada como o fator que fazia com que aquela peça fosse outra, e 
não a mesma anterior. Guiado pela exegese do mestre de flautas kawokatopá, 
compreendi que não se tratava de repetições ou variações fortuitas, mas de 
princípios de diferenciação que ali eram aplicados. Com as transcrições mu-
sicais e análise, constatei o emprego estável de finas operações de repetição e 
diferenciação entre motivos e frases musicais” (Piedade 2011: 5).

De fato, o trabalho refinado de transcrição e de apresentação das peças 
de flauta desenvolvido por Piedade revela um processo sutil e sistemático de 
geração de pequenas assimetrias dentro do discurso. Nesse repertório, além 
das relações entre uma peça e outra, tais assimetrias são desenhadas ainda e 
sobretudo no interior de uma mesma peça.

Para o repertório das flautas kawoká, os motivos agem como um grupo 
de unidades cujo jogo combinatório e variacional constitui a base do desen-
volvimento discursivo. O “sistema motívico-frasal” seria assim “o cerne des-
te gênero musical” (Piedade 2004: 147). As partituras analíticas elaboradas 
pelo autor apresentam por isso um teor sintético: mais do que cada nota do 
contorno melódico da flauta principal, elas se prestam a traçar a associação 
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e a variação dos motivos, apresentados uma primeira vez em detalhe, numa 
escrita musical convencional, e em seguida, em suas reaparições, indicadas 
simplesmente por uma letra (a, b, a’, b’, etc.) ou número (1, 2, etc.), que fa-
zem referência ao motivo integral. O número de motivos é variável mas sem-
pre modesto em relação à duração integral de cada peça. Em outros termos, 
o ponto axial orientando o desenrolar do texto é a repetição e o rearranjo 
constante dessas células de base.2

Num primeiro momento, diferentes motivos compondo uma linha 
maior podem ser desenvolvidos a partir de uma mesma matriz, como na 
ilustração a seguir. Os motivos 1, 2 e 3, material quase exclusivo do “toque 
central”, só se distinguem ali por traços dos mais delicados: repetição ou não 
da primeira nota, articulação curta ou longa da última.

“toque central” da suíte kawoká “Kisowagakipitsana / música do escurecer”
(Piedade 2004: 188)

Este tipo de diferenciação com forte teor reiterativo assume outras es-
calas. Ele pode se apresentar durante a retomada de uma frase/tema, que 
vai divergir microscopicamente de uma primeira versão, seja dentro de uma 
mesma peça ou de uma peça à outra. Tomemos exemplos mais extensos.

peça 5 da suíte kawoká “Patokuwá”
(Piedade 2004: 161)

2. Para detalhes a respeito do gênero kawoká, convidamos os interessados a se dirigi-
rem diretamente ao estudo de Piedade.

3 4 3 3 1 2 3 3 1 2 3

TC (toque central)

 161

P4
 

 

P5

 

P6
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peça 6 da suíte kawoká “Patokuwá”
(Piedade 2004: 161)

Se terminarmos de reduzir o conteúdo integral destas duas transcrições 
às simples menções motívicas, teremos um texto onde não é possível vislum-
brar imagens sonoras, mas onde poderemos facilmente comparar o compor-
tamento dos componentes motívicos3:

P5
 
TI - A

a a b a c a
- TC
3 1 1 3 1 1 i i i 1 1 2 1

- A
a a b a c a

- TC
3 1 1 3 1 1 i i i 1 1 2 1

-

B
d d b' d c' d

A
a a e a a b a c a

- TC
3 1 1 3 1 1 i i i 1 1 2 1

-

B
d d b' d c' d

A
a a e a c b a c a

- TC
3 1 1 3 1 1 i i i 1 1 2 1

- TF

Desconsideremos o TI (toque inicial) e o TF (toque final). A macro-
forma restante – A-TC-A-TC-BA-TC-BA-TC – é perfeitamente simétrica, 
com o dobramento imediato primeiramente do encadeamento “A-TC”, e em 
seguida de “BA-TC”. O equilíbrio é quebrado por um único detalhe, que 
sublinhamos. Em “A” do primeiro segmento “B-A”, lê-se “a a e a a b a c a”, 
ao contrário da sua retomada, onde se lê “a a e a c b a c a”.

Na peça no6, as duas primeiras ocorrências da parte identificada por 
“TC” se encarregam de adicionar um 1 em introdução ao tema:

3. Segundo a convenção de escrita proposta por Piedade, a referência de uma letra a 
um motivo tem um alcance local: o motivo “a” de uma dada peça não corresponde 
ao “a” de uma outra. Os números, em contrapartida, têm um alcance inter-peças, 
cobrindo todas as peças de uma mesma suíte: o “1” de P5 será o mesmo para P6, P7 
ou P8.
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P4
 

 

P5

 

P6
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P6

TI - A
a 1 a' b

- TC
1 3 1 1 3 1 1 i i i 1 1 2 1

- A
a 1 a' b

- TC
1 3 1 1 3 1 1 i i i 1 1 2 1

-

B
c c' d d'

A
a 1 a' b

- TC
3 1 1 3 1 1 i i i 1 1 2 1

-

B
c c' d d'

A
a 1 a' b

- TC
3 1 1 3 1 1 i i i 1 1 2 1

- TF

Na sétima e oitava peça da suíte kawoká Patokuwá, para encerrarmos 
por aqui os exemplos wauja, assistiremos a transformações do mesmo tipo 
tanto no âmbito interno a uma peça quanto entre peças diferentes. Os “TC” 
de P7 e P8 são assim modificados através da repetição ou da supressão de 
determinadas células. O segundo “B” de P7 é prolongado pela retomada do 
fragmento inicial “b a 1” que substitui o simples “b” original. O segundo “A” 
de P8 retoma o fragmento “a 1” enquanto o terceiro “A” suprime o “1” final 
em relação à sua primeira formulação. Além disso, P8 exclui a repetição da 
parte “BA”, que era até ali sistemática.

P7

TI - A
a 1 a 1

- TC
3 1 1 3 1 1 i i i 1 1 1 1 1 2 1

- A
a 1 a 1

- TC
3 1 1 3 1 1 i i i 1 1 1

-

B
b a 1 b b'

A
a 1 a 1

- TC
3 1 1 3 1 1 i i 1 i 1 1 2 1

-

B
b a 1 b a 1 b'

A
a 1 a 1

- TC
3 1 1 3 1 1 i i i i

- TF

P8

TI - A
a 1 a' 1

- TC
3 1 1 3 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 2 1

- A
a 1 a 1 a' 1

- TC
3 1 1 3 1 1 i i 1 i 1 1 1 2 1

-

B
b a 1 b a 1 b' a 1 b' a 1

A
a 1 a'

- TC
3 1 1 3 1 1 i i 1 i 1 1 i

- TC
3 1 1 3 1 1 i i 1 i 1 1 i

- TF
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ALARGANDO O CÍRCULO

A proximidade estrutural entre formas expressivas (máscaras e músicas 
instrumentais) tributárias de um mesmo circuito cosmológico/cultural (os 
seres apapaatai wauja) convidaria assim de forma explícita a um estudo com-
plementar. Na verdade, acreditamos na pertinência da ampliação da nossa 
escala de observação a um nível ainda mais global, tendo em vista a disse-
minação de casos coerentes ao modelo proposto, dos quais teríamos desde 
um primeiro momento vários exemplos dispersos em diferentes sub-regiões:

“(...) flute duets played in the final stage of the [pudáli, Venezuela] cere-
mony are highly improvisatory pieces in which a single theme is subtly altered 
to make dozens of shorter and longer variants with slightly different melodies 
(...)” (Hill & Chaumeil 2011: 30, nós sublinhamos).

Os cantos-chamados ou cantos gritados akia, caros aos homens e me-
ninos kĩsêdjê/suyá (Mato Grosso), seriam marcados por uma articulação po-
limusical, onde peças próprias a cada cantor se apresentam ora em solo, ora 
simultaneamente. No segundo caso, e apesar da individualidade marcada 
de cada voz, cujo ideal seria o de sobressair meio às outras através de uma 
amplitude e altura de entoação extremas, a cena resultante mostra uma massa 
de cantos muito homogêneos de um ponto de vista formal, temático, do 
registro e do timbre. Cada akia se guia por uma estrutura formal detalhada 
comum, onde número de sessões, perfil melódico, processo de desvenda-
mento progressivo da temática verbal, ou os refrões não-lexicais reiterados 
são fortemente predeterminados (Seeger 1977, 2015, entre outros). Além 
disso, sequências de cantos integrando um mesmo momento cerimonial ou 
integrando o repertório de um dado indivíduo podem mostrar semelhanças 
que vão além das prescrições de primeiro plano, passando por uma grande 
familiaridade entre os sujeitos musicalmente personificados (ver por exemplo 
Seeger 2015: 96-97), ou entre os traços melódicos mais finos (como sugerem 
determinadas passagens do vídeo “Amtô, a festa do rato” (Yaiku et al, 2011)).

A partir da descrição de um ritual arara (Pará) de retorno de uma expe-
dição de caça, Estival (1991) evidencia dois procedimentos diferentes orde-
nando o desenvolvimento de músicas instrumentais que marcam cada uma 
um momento particular do ritual.

As peças das clarinetas tagat tagat seriam realizadas a partir de fórmulas 
em si invariáveis mas cujo ordenamento geral, de uma peça à outra, pode ser 
transformado. O exemplo seguinte é uma leitura do quadro mais detalhado 
proposto por Estival (1991: 141) como esquema da estrutura de sete peças 
desta música instrumental. As letras “A”, “B”, “C” e “T” correspondem a 
fórmulas musicais fixas, “T” equivalendo a “Término”. Cada “A”, “B” e “C” 
passa por um número variável de repetições localizadas antes de dar lugar à 
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letra/fórmula seguinte.

Peças 1 e 2 A B C T (2x)
Peça 3  B C A B C T
Peças 4 e 5 A B C A B C T (2x)
Peças 6 e 7 A B C T (2x)

- estrutura das peças de clarineta tagat tagat arara -
quadro reelaborado a partir de Estival 1991: 141

As flautas de pan erewepipo tocadas no mesmo evento realizam inver-
samente uma sequência invariável de fórmulas “A A B B A A B B...” (idem: 
144). Cada fórmula pode em contrapartida compreender “variações sim-
ples”, ou “realizações diferentes da fórmula que não ultrapassem todavia seu 
âmbito periódico” (idem: ibidem).

Em suma, ambos os casos representariam soluções sintáticas que visam 
transformar um determinado material a partir de mecanismos que garantem 
um índice elevado de redundância. No caso das clarinetas, se a ordem dos 
elementos constitutivos é variada, isto se dá justamente para que o conteúdo 
permaneça fixo; no caso das flautas de pan, se o conteúdo é variado, man-
tém-se uma ordem regular das mais patentes - “A A B B A A B B...”.

Beaudet, em referência às Guianas, caracteriza a repetição como um va-
lor disseminado através de diferentes atividades estéticas e diferentes grupos 
ameríndios: “A repetição é um dos princípios fundamentais comuns a todas 
as formas estéticas wayãpi e em particular à música. Da mesma forma, ela é 
encontrada na totalidade das músicas guiano-amazônicas” (Beaudet 1997: 
114).

A partir de uma análise delicada das músicas orquestrais tule, assim 
como do comentário de outras formas musicais wayãpi, o autor revela no en-
tanto linhas variacionais paralelas ao forte teor reiterativo4. O valor atribuído 
à repetição e à duração estendida dos eventos seria assim atravessado por 
operações de variação que, a diferentes graus, concernem todo um conjunto 
de músicas.

4. Tratando das grandes danças wayãpi, o autor fala de uma homocinestesia e homor-
ritmia dos dançarinos que é todavia realizada através de uma sensível descoordenação. 
Com uma microdinâmica aleatória, imprevisível, poderíamos continuar falando da 
articulação de individualidades meio a um corpo (de dança) coletivo, meio a um 
uníssono (motor) global: “os dançarinos, embora sincrônicos, não o são exatamente; 
alguns batem o pé direito com um pouco mais de intensidade, outros com um pouco 
mais de atraso, outros, ainda, param uma fração de segundo (…). (…) esta inexatidão 
é considerada, no senso comum wayãpi, como 'natural'. A exatidão e a perfeição são 
inconcebíveis” (Beaudet 2013: 162-163).
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“‘Sucuri’, ‘peixes’, ‘besouro’... cada conjunto de peças pode se definir 
como uma suíte graças à presença deste motivo comum, a assinatura temáti-
ca da suíte, que encontramos em todas as peças de um mesmo conjunto. No 
entanto, de uma peça a outra, este motivo não é rigorosamente idêntico a ele 
mesmo, sofrendo um certo número de variações. Na verdade são microva-
riações (presença ou ausência de apogiatura, nota picada ou não...) (…) cuja 
natureza não é a mesma que a das verdadeiras mudanças melódicas do ou dos 
outros motivos da peça” (idem: 118).

Além do repertório das orquestras de clarineta/tule, as microvariações 
constituiriam ainda um procedimento ativo, em escalas variáveis, a outras 
modalidades musicais wayãpi. Os solos de flauta comportariam o número 
mais modesto de retomadas de um tema e o mais generoso em suas modi-
ficações, através da remontagem dos segmentos do tema e de improvisações 
melódicas. As suítes orquestrais tule apresentariam taxas de repetitividade 
mais acentuadas e inversamente proporcionais à variabilidade, hiato tanto 
mais marcado quando se trata de suítes mais antigas. Os cantos (com exceção 
dos cantos de guerra), apresentariam finalmente uma qualidade repetitiva 
das mais estritas.

Seria interessante notar o exemplo da letra de um canto wayãpi apre-
sentado alhures (Beaudet 2010) em que o conteúdo veiculado de forma es-
tritamente repetitiva é no entanto construído internamente a partir de uma 
estrutura verbal paralelística, onde a repetição é marcada por variações tão 
sutis quanto constantes. Trata-se do “canto do jaguarundi e do papa-mel”, 
realizados durante a dança wayãpi “yawalunã / jaguarundi”. O texto é com-
posto por treze estrofes das quais nós reproduzimos a seguir as duas primei-
ras. Durante uma dança, cada estrofe é repetida um número indefinido de 
vezes antes de se passar à estrofe seguinte. Dentro dos limites internos a cada 
uma delas, entretanto, assistimos a um jogo de ligeiras transformações, onde 
os versos são dispostos segundo uma estrutura recorrente que poderíamos 
esquematizar como “a a' a a' a'' a'''”. Um número restrito de partículas é aqui 
repetido e sucessivamente recombinado para dar forma às quatro versões (a, 
a', a'', a''') semanticamente redundantes. (Por uma mera questão de pratici-
dade, não citamos aqui a versão original em wayãpi.)
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1.
De onde então vem você, jaguarundi? [a]
Ê ê jaguarundi [a']
De onde então vem você, jaguarundi? [a]
Ê ê jaguarundi [a']
ê ê, de onde você vem, jaguarundi? [a'']
Ê ê, jaguarundis martas jaguarundis [a''']

2.
Eles se reúnem – os jaguarundis [a]
eles se reúnem os jaguarundis [a'']
eles se reúnem – os jaguarundis [a]
eles se reúnem os jaguarundis [a']
aqui e ali se reúnem os jaguarundis [a'']
Ê ê jaguarundi eles se reúnem os jaguarundis [a''']

duas primeiras estrofes de yawalunã / canto do jaguarundi e do papa-mel
(Beaudet 2010: 52)

O paralelismo verbal nas produções literárias amazônicas ocupariam 
justamente um subcampo importante na expressão das formas de intensivi-
dade estética que tentamos acompanhar. Através de um estudo dos recursos 
gramaticais postos a serviço do paralelismo na arte verbal dos alto-xinguanos 
Kuikuro, Franchetto apresenta uma disposição cultural que ultrapassa o do-
mínio literário e que se caracteriza pela criação permanente de duplos que 
nunca são idênticos, um “princípio primordial de variação na invariância, da 
repetição que gera o outro do mesmo” (2003: 215). Este princípio é formula-
do pela noção autóctone de “otohongo – o mesmo-outro ou o outro-mesmo”, 
que se opõe a “ekugu – verdadeiro”, de um lado, e de “telo – o outro diferen-
te”, de outro (idem: 247).

A narração verdadeira / akinhá ekugu das “hiper-mulheres” serve de ob-
jeto à análise do desenvolvimento de arquiteturas paralelísticas tanto a nível 
localizado, interno a cada enunciado ou entre diferentes enunciados internos 
a um mesmo bloco (micro-paralelismo), quanto a um nível superior, entre 
blocos diferentes (macro-paralelismo). “A repetição contínua dos enuncia-
dos”, que “causa tédio para o auditório estrangeiro com sua aparente e inútil 
redundância, ao ponto de ser condenada à eliminação quando a narração é 
transformada em texto de ‘literatura escrita’” é no entanto a que “com suas 
modulações formais, (…) fomenta o julgamento estético Kuikuro” (Fran-
chetto 2003: 213).

Em torno do paralelismo verbal, mais exatamente com referência a tex-
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tos xamânicos ameríndios, Cesarino chama “intensidade” o terceiro termo 
produzido pela relação entre duas versões repetidas de forma ligeiramente 
deslocada. Ele toma assim emprestado à linguagem visual ou sonora a ideia 
de “estereoscopia” ou de relevo/espacialização na imagem/som (2006: 123), 
utilizado na compreensão de textos com um forte uso de duplos paralelís-
ticos. O autor chega por esta via à mesma ideia de “intensidade” à qual re-
corremos aqui na caracterização de discursos que se desenvolvem a partir de 
ligeiros desvios num contexto impregnado de redundância.

Se considerarmos os trabalhos de Werlang (2001, 2006, 2008) acerca 
dos cantos-mitos saiti marubo; os de Cesarino (2008, 2011, 2013) acerca das 
poéticas literárias dos mesmos cantos-mitos saiti, além dos cantos dos espí-
ritos iniki e dos cantos terapêuticos shõki do mesmo grupo (2008, 2011); os 
de Déléage (2009, 2010) apresentando letras dos cantos terapêuticos coshoiti 
dos Sharanahua (homólogos aos shõki marubo) e dos cantos de aprendiza-
do realizados durante as sessões coletivas de tomada de ayahuasca chamados 
rabi; ou ainda os de Matos (2006) e Guimarães (2002) igualmente em torno 
do conteúdo verbal desta vez de cantos huni kwin/kaxinawa huni meka de 
tomada de ayahuasca e de cantos de festa e ou de trabalho katxa; teríamos, 
apenas para a família linguística pano ainda amplamente sub-representada, 
e para uma circunferência restrita ao sudoeste amazônico, um panorama 
imponente de expressões verbais onde o paralelismo se apresenta como um 
aspecto determinante. Todo este vasto quadro de produções por outro lado 
heteróclitas mostra um ponto estilístico recorrente no que toca à virtuosida-
de produtiva a partir de um conjunto de matérias-primas invariavelmente 
reduzido:

“Na música do huni muka [Kaxinawa/Huni Kwin], o cantador joga com 
um conjunto razoavelmente fixo de versos, combinando indefinidamente e 
com grande liberdade sequências inteiras do canto, alternando versos e repe-
tindo-os ao sabor da sua – ou de alheia – inspiração” (Guimarães 2002: 214).

Lagrou, por sua vez, se serve da oposição entre studium e punctum para 
caracterizar o que seria uma noção kaxinawa muito próxima a esta, materia-
lizada no entanto por uma produção pictográfica, sobretudo a da tecelagem 
e da pintura corporal. Ela associa ainda a diferença sistematicamente presente 
num contexto repetitivo a valores sociais ligados à autarquia interpessoal:

 O estilo gráfico kaxinawa pode ser visto como a visualização do valor so-
cial da autonomia pessoal que se manifesta em sutis detalhes idiossincráticos, 
escondidos no padrão global de simetria e igualdade. O efeito studium-punctum 
descrito por Roland Barthes (1980) ilumina bem este estilo gráfico.
 O studium, ou o discurso dominante, seria neste caso a repetição de ele-
mentos iguais num ritmo simétrico e o alto valor dado à execução delicada de 
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finas linhas paralelas. (…)
 (…) O punctum é a dissonância próxima do detalhe invisível, a surpresa 
necessária para a dinâmica visual, aquilo que dá vitalidade estética ao todo, 
que se manifesta como uma pequena diferença no padrão repetitivo, um ponto 
assimétrico no interior de uma simetria. É necessário existir uma certa homo-
geneidade nos elementos visuais para que a pequena diferença seja capaz de 
tocar nossos olhos. A arte kaxinawa explora elegantemente o entrelaçamento 
do studium  e do punctum. Desta forma, para um pano tecido ou para uma face 
pintada, a primeira impressão será a de uma superfície coberta por um padrão 
geométrico através da infinita repetição de unidades iguais. Um olhar mais acu-
rado perceberá que um losango do padrão colmeia tem um ângulo a mais que 
os outros. Este é o punctum e sua ocorrência na arte kaxinawa é sistemática. 
Outro exemplo deste fenômeno encontra-se nos colares. Se um colar de contas, 
por exemplo, é composto pela alternância de seis contas vermelhas e seis azuis, 
em algum lugar no meio do colar se encontrará uma conta branca perturbando, 
propositalmente, a perfeita simetria e repetição do padrão. (Lagrou 2007: 146-
148)

Em diálogo com trabalho mais extenso (1998, 2007), Lagrou 2002 de-
senvolve uma caracterização fecunda da ideia de “diferença” entre os Kaxi-
nawa, pano de fundo a partir do qual emergem inúmeros desdobramentos. 
Seria difícil resumir em poucas linhas o argumento denso envolvendo iden-
tidade e alteridade, dualidade e assimetria a partir da arte gráfica. A “dife-
rença” seria ali, entre outras coisas, constitutiva do eu, gradual e reversível, 
posicional e não exclusivista ou essencialista. Aproximamo-nos assim de um 
desenvolvimento inspirador em relação às duplicações nunca idênticas (reto-
mando por sua vez pistas propostas por Lévi-Strauss em torno da gemelidade 
ameríndia):

 No pensamento ameríndio, a idéia de duplo implica, portanto, diferença. 
Duplicidade na singularidade é possível, o que não é possível é a igualdade 
duplicada. A idéia é a criação de seres de uma mesma classe, o que quer dizer 
dotados de similaridade suficiente para garantir o entendimento entre eles, sem 
que constituam clones ou réplicas. [...] A simetria na arte [kaxinawa] é retificada 
por um pequeno detalhe assimétrico que expressa a idéia de identidade distinta. 
É o detalhe, a dissonância, que dá vida ao trabalho artístico, assim como à vida 
em si mesma. (Lagrou 2002: 37 e, com ínfimas diferenças, 2013: 81)

Mais tarde (2011, 2013), a autora retoma um número de aspectos da 
produção gráfica kaxinawa articulando-os em torno do motivo central da 
“transformação” e do papel das imagens como “técnicas que permitem ao ex-
pectador mudar de ponto de vista” (2013: 68). Ela expande ao mesmo tem-
po o alcance etnográfico, comparando orientações semelhantes entre vários 
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outros casos amazônicos de “sistemas complexos de desenhos”. As “pequenas 
variações” aparecem agora não só como uma estrutura aberta horizontal, em 
perpétuo desequilíbrio, mas organicamente ligadas à extensão invisível de 
um fluxo, à quimera abstrata:

 Quando o punctum, o detalhe assimétrico, se torna demasiadamente visí-
vel, passa a ser o ponto de partida para a produção de um novo motivo dentro 
do mesmo tecido (…). Um motivo gera outro, e nenhuma destas imagens é 
imagem de outra coisa a não ser deste movimento intraimagético. Este último 
princípio formal das pequenas variações que podem resultar em novos motivos 
se encontra nos grafismos kaxinawa, wauja, waiãpi e sharanaua. Neste sentido, 
vemos que o punctum constitui uma tecnologia da transformação interna à es-
trutura da imagem. (Lagrou 2013: 87)
 A imagem quimérica [Severi 2007] consiste em uma parte visível e ou-
tra invisível. A parte visível da imagem precisa ser completada ativamente pelo 
olhar, que faz surgir uma imagem mental que completa a imagem vista. O que 
nos interessa aqui é a relação entre uma ontologia específica, que coloca a trans-
formação no centro de suas preocupações, e um estilo gráfico, que joga cons-
tantemente com a tensão entre o que é mostrado e o que não o é (...). O caráter 
quimérico dos grafismos indígenas remete, deste modo, tanto ao movimento 
transformativo entre corpos quanto ao caráter composto dos seres. (2011: 769)

Ainda que focada em produções gráficas, Lagrou lança assim bases para 
uma proposta comparativa inspiradora. Como deixa clara a abordagem da 
autora, o aspecto comum a todos estes exemplos – o uso dos menores inter-
valos como diferenciação entre os objetos – está longe de representar uma 
curiosidade isolada dentro de cada sistema. De forma mais ou menos pa-
tente, cada caso mostra ao contrário através deste predicado um elemento 
saliente em relação direta com uma série extensa de outros aspectos consti-
tutivos, compondo sistemas cuja coerência ultrapassa uma ideia simples de 
variações discursivas em contextos de forte teor reiterativo, por mais reais 
que elas sejam.

Considerando mecanismos de empilhamento dos cantos yãmĩy do mor-
cego-espírito/xũnĩm, entre os Tikmũ’ũn, ou dinâmicas composicionais mais 
localizadas no repertório do gavião-espírito/mõgmõka, realizados igualmente 
entre os Tikmũ’ũn, Tugny delineia as ideias de “intensidade” e “vicinalida-
de”, amplamente familiares aos traços gerais que acabamos de levantar. As 
articulações do discurso são constantemente guiadas por singularidades que 
criam aberturas em novas direções: “(...) não existe apenas um critério que faz 
com que um canto se transforme em outro. (…) Muitas vezes, algo que possa 
parecer um detalhe ou um acidente da performance se torna uma estrutura 
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de grande pregnância, podendo desviar o caminho do canto para outras zo-
nas de vicinalidade. (…) Os operadores musicais e imagéticos que marcam 
a distinção e a transformação entre esses cantos parecem, eles também, ele-
mentos disjuntivos mínimos. Não é portanto possível falar de elementos uni-
ficadores, que garantam a homogeneidade da forma musical, a identificação 
de determinados motivos, caso tomemos esses cantos como um conjunto; 
e menos ainda de elementos contrastantes, que demarquem claramente as 
seções, os contornos, as rupturas da forma. Ao contrário. Cada canto é pura 
passagem, movimento ínfimo e constante para o próximo” (2011b: 206-
207).

Este breve apanhado bibliográfico pretende assinalar uma problemática 
que, já tratada direta ou indiretamente por vários trabalhos, em perspecti-
va localizada ou comparativa a partir de um mesmo universo enunciativo, 
guardaria um potencial analítico e transversal interessante. A título das trans-
formações progressivas através dos mitos numa escala pan-americana, que 
representam a matéria essencial das Mitológicas de Lévi-Strauss; a título do 
“cromatismo” ou dos “pequenos intervalos” a partir dos quais o pensamen-
to ameríndio operaria ali a diferença (Gonçalves 2007, 2011); comparações 
entre ideias de microvariação disseminadas de forma regular nas terras baixas 
indígenas da América do Sul representariam uma porta de entrada possível a 
importantes questões etnológicas e antropológicas, a serem tratadas sob uma 
perspectiva propriamente estética.

FECHANDO O CÍRCULO – DE VOLTA AO ALTO XINGU

Para citar um último exemplo, explícito em relação à articulação esté-
tica expandida ou mais do que estética de um fenômeno microvariacional, 
poderíamos retornar ao universo alto-xinguano com o qual abrimos nosso 
exercício comparativo. A homogeneidade cultural, central para essa sociali-
dade pluriétnica e plurilinguística, traz consigo pequenos movimentos dife-
renciais, desenhados por versões locais de um mesmo corpus compartilhado. 
Nas palavras de Fausto, Franchetto e Montagnani, que dispensam glosas su-
plementares:

 (…) ainda que esse complexo [alto-xinguano] tenha sido muitas vezes 
apresentado como homogêneo, existem nuances internas significativas que se 
implantam a partir de uma base identitária comum. Além da língua, a uni-
cidade de cada ‘povo’ é marcada por variações mínimas, mas suficientemente 
distintivas no seio de uma mesma tradição. Se as formas musicais e discursivas 
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parecem quase idênticas, as microvariações são, aos olhos e aos ouvidos dos 
nativos, suficientemente salientes para indexar verdadeiras diferenças. E essas 
diferenças são importantes para marcar a autonomia política de cada ‘povo’ no 
interior do sistema.
 Dois gêneros verbais por nós analisados são particularmente importantes 
para preencher tal função: o primeiro é o do discurso do chefe, o segundo é o 
dos cantos rituais apresentados durante as festas intertribais. Variações lexicais, 
diferenças de estilo vocal e de marcação rítmica distinguem cada ‘povo’ e sua 
tradição. A perda desse corpus implica assim não somente a impossibilidade de pro-
duzir a vida ritual, mas ainda a de marcar a autonomia e a distintividade dentro 
do complexo pluriétnico. (2011: 65-66, nós sublinhamos).
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TRANSFORMAÇÃO DOS CANTOS-YÃMĨY

O conteúdo verbal dos cantos kõmãyxop faixas 291 e 292 exploram a 
oposição entre “lua” e “sol”: os versos “kõmãy, vá nos passos dela / ficar em 
minha casa / junto da lua”, de 291, são seguidos de “kõmãy, vá nos passos 
dela / ficar em minha casa / onde se levanta o sol”, em 292.

Muito além dos limites imediatos dos cantos, o dualismo sol/lua se abre 
num investimento importante da mitologia tikmũ’ũn, onde cada astro in-
carna um dos dois irmãos gêmeos – Mãyõn Pit (Sol; lit. luz/astro masculino) 
e Mãyõn Hex (Lua; lit. luz/astro feminino). No decorrer dos mitos ou episó-
dios envolvendo a dupla, Sol é sempre astuto, com uma capacidade de cria-
ção fora do comum, enquanto Lua é desajeitada, descuidada, trikster. (Para 
duas versões afiliadas ao tema, cf. H. Popovich 1971 e Tugny et al. 2009a: 
469 ou 2009b: 448.)

O termo corrente empregado na designação do sol, a saber “mãyõn pit”, 
é, no canto em questão, substituído pela metonímia “xãy nẽy”, nome de um 
marimbondo específico (preto e grande, espécie não identificada). Em uma 
narração retraçando “a inundação do mundo”, xãy nẽy é associado ao calor 
e ao fim da submersão generalizada. Na ilustração gráfica acompanhando o 
registro sonoro do canto faixa 292, proposta por Zé Antoninho Maxakali, 
xãy nẽy toma o lugar da própria imagem do sol, ao qual o conteúdo verbal 
se refere.

Curiosa oposição subliminar que se desenha então a partir do par “lua”, 
de um lado (faixa 291), e um “marimbondo”, de outro (faixa 292).

Já havia tratado anteriormente de exemplos semelhantes de conden-
sação semântica de termos lexicais ou de imagens verbalmente veiculadas 
e seu papel no desenvolvimento discursivo kõmãyxop. Proponho agora um 
retorno a esse aspecto criativo a partir de um novo ângulo, tratando mais 
exatamente da natureza do procedimento de condensação ou, como veremos 
em seguida, de capacidade transformacional: o que a passagem sol-marim-
bondo, entre várias outras do mesmo tipo, poderia sugerir de um ponto de 
vista qualitativo?

A narração mítica tendo por personagem o marimbondo xãy nẽy vai 
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servir um instante de matéria inicial no tratamento da questão, principal-
mente através de um segundo personagem mobilizado ali, xoktut, o mons-
tro ou ser hiperbólico diretamente responsável pela enchente do mundo e a 
morte da quase totalidade dos ancestrais maxakali/tikmũ’ũn. A capacidade 
de sobreposição virtual de imagens apresentada pelo duo “sol-marimbondo” 
se faz mais explícita a partir do trabalho de tradução do termo que designa 
“xoktut”.

NARRATIVA DA GRANDE INUNDAÇÃO

“Um caçador solitário avista um animal dentro de um rio, que ele toma então 
por uma anta (mas que era na verdade xoktut/mãe da caça). O caçador lança uma 
flecha e sua presa, antes de morrer, dá alguns passos subindo, depois descendo o rio, 
até parar inerte. Sua carcaça descomunal represa a água, que vai-se acumulando de 
um dos lados.

O caçador volta à aldeia para recrutar ajuda no transporte de sua enorme 
presa: “eu matei uma anta, vamos buscá-la”. Chegando ao rio, o grupo de homens 
mobilizado não consegue tirar o animal da água. Um deles, perspicaz, pensou con-
sigo mesmo: “vai vir muita água”. E foi-se abrigar no alto de um morro.

De fato, em torno das 22h, meia-noite, o nível d’água começou a subir. Pouco 
a pouco ela foi alagando tudo, matando todos afogados, todos exceto o exilado 
solitário no cume de uma montanha.

A água quase o alcançou, mas o ancestral sobrevivente acendeu astuciosamen-
te um fogo, com o qual esquentou uma pedra, que ele jogou em seguida dentro 
d’água. “Tchu!”, uma boa parte então evaporou.

Ele tomou um tronco de árvore, partiu-o longitudinalmente e construiu uma 
canoa. Deitou-se dentro dela e a cobriu com couro de veado. As frestas foram im-
permeabilizadas com areia que se depositou sobre a cápsula.

Ele ficou muito tempo dentro da canoa e era obrigado a defecar ali mesmo. Ao 
fim, o casco estava cheio de excremento.

Um dia se aproxima um grande marimbondo preto/xãy nẽy, destes que ficam 
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perto d’água [espécie não identificada]. O náufrago gritou lá de dentro: “tire-me 
daqui, tire-me daqui!”. O marimbondo chegou mais perto e perguntou: “Onde está 
sua cabeça?” O homem respondeu batendo na madeira em cada ponto: “toc toc”. 
“Onde estão seus pés?” “Toc toc.” Xãy nẽy pegou um machado e abriu um orifício 
de saída.

O ancestral tikmũ’ũn estava com frio. Xãy nẽy acendeu uma fogueira ao seu 
lado. Ele estava com fome. Xãy nẽy deu-lhe bananas, um saco de amendoim e mel. 
Graças aos cuidados de xãy nẽy o ancestral pôde resistir e começar a se restabelecer.

O marimbondo disse a ele: “se escutar um barulho, aponte o dedo na direção 
de onde ele vem para você saber aonde ir”. O ancestral ouviu um grito: “iú! iú!”. 
Virou-se para seu rumo e partiu.

Encontrou na origem do grito um veado fêmea. Fez sexo com ela e ela engra-
vidou. Na verdade, a “barriga” cresceu em sua panturrilha. Quando ficou grande 
o bastante, o pai fez um corte na pele perto da pata [ou sobre a própria pata biun-
gulada, lembrando uma vagina?]. Ele foi aos poucos ajudando o bebê a descer, 
massageando a perna da mãe até sua saída.

Se o ancestral sobrevivente à inundação não tivesse tomado esse veado fêmea 
por esposa, os Maxakali/Tikmũ’ũn não existiriam. Acabou.” (Marilton Maxakali 
2008, comunicação pessoal.)

§§§

O mesmo episódio mítico seria ainda contado, segundo os narradores, 
com outras versões, todas estruturadas a partir do mesmo tema inicial de di-
lúvio. Numa delas, os exilados são uma mulher com seus dois filhos (Manuel 
Damazo Maxakali 2008, comunicação pessoal). Em uma outra, um xamã 
com sua esposa (Tugny et al. 2009a: 413). Além de vários detalhes divergen-
tes, essas duas variantes suprimem o episódio com o marimbondo e aquele 
com o veado. Amaral (2007: 113-114), mostra uma versão onde o episódio 
inicial de caçada é substituído pela adoção e perda de uma lontra que pescava 
em grande quantidade para seus donos/aliados, muito próxima da de H. 
Popovich (1976). Outros detalhes se juntam a esta diferença maior, como 
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a substituição do “marimbondo” por “dois besouros”, no caso de Amaral, e 
pelo personagem “Topa” que aparece “em forma de abelha”, tanto no caso 
de H. Popovich (1976) quanto no de F. Popovich (1988), cuja versão, apesar 
de começar diretamente com o episódio da inundação propriamente dita, é 
particularmente próxima da de Marilton1. Jamal (2012: 132), completando 
a versão trazida em Tugny et al., distingue dois dilúvios, aquele da lontra e 
aquele de xoktut. Em seus comentários, são (dois?) xanãmok, besouros ma-
gangá, com ferrão, enviados de “Tupã”, os responsáveis por tirar o herói de 
“dentro do oco de um pau coberto com couro” (idem: ibidem). Vieira, como 
Popovich, traz uma versão que troca o marimbondo da versão de Marilton 
Maxakali supra por “Topa” (sd: 1-2). Num outro trabalho, finalmente, a au-
tora se aproxima daquela de Jamal, levantando uma possível comutação do 
personagem por um par de Topa, associados a “dois besouros” ou ainda a “sol 
e lua”, onde o primeiro agiria como demiurgo e o segundo como deceptor 
(2006: 30), o que nos traz de volta à sobreposição entre “marimbondo xãy 
nẽy” e “sol”.

A letra dos cantos equivalentes às faixas 205 e 423 fazem referência 
direta à trama: “hipopótamo grande sentado / correu pra água e a deixou 
toda fumacenta [turva]”, onde “hipopótamo” corresponde a uma tradução 
contemporânea de “xoktut”, o monstro que, agonizando após ter sido flecha-
do e antes de morrer, dá alguns passos a montante, depois a jusante dentro 
do leito do rio.

1. “Topa”, no contexto das tentativas missionárias cristãs entre os Tikmũ'ũn, é asso-
ciado a um demiurgo englobante à imagem de Deus com “D” maiúsculo. Para uma 
paisagem de ações missionárias junto a grupos maxakali, cf. Oliveira 2002 e Amaral 
2007.
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TRADUZINDO “XOKTUT”

O trabalho de tradução para o termo “xoktut” ajuda a evidenciar um 
traço que, já embrionário na própria narração, diz respeito à qualidade trans-
categorial desse personagem: o caçador que o matou estava convencido de 
que se tratava de uma anta – “eu matei uma anta, vamos buscá-la”, diz ele na 
história – no entanto, trata-se de outra coisa.

Literalmente, a expressão “xoktut” corresponderia a “mãe da caça”, 
onde:
- “tut” equivaleria a “mãe” ou “mestra/dona”, quando associado a uma classe 
de sujeitos; 
- “xok” faria alusão à “perfuração” – além da ideia de “caça”, perfurada pelas 
flechas, “xok” é ainda utilizado, entre outros, na verbalização de “semear” 
(perfurar a terra), “morrer”, ou “macarrão espaguete” (xokmãg).

A narrativa frisa o equívoco do caçador protagonista na identificação de 
sua presa. Seguindo um repertório referencial que lhe era próprio, ele vê ali 
uma anta, uma caça ordinária. Porém, como se conclui pelas consequências 
descomunais e catastróficas, o que ele tinha matado equivalia a um ser per-
tencente a um outro plano/mundo, encantado e poderoso. 

Graças principalmente aos comentários das visitas de determinados in-
divíduos aos jardins zoológicos de grandes cidades como Belo Horizonte ou 
Rio de Janeiro, os Maxakali/Tikmũ’ũn conjugam hoje essa “mãe da caça” 
com o “hipopótamo”. Assim Toninho Maxakali, acompanhado por outros 
colaboradores, sugeriu a escolha “hipopótamo” na versão portuguesa para 
“xoktut” das letras dos cantos 205/423, citadas logo antes.

Zé Antoninho, filho mais velho de Toninho, ele próprio jovem especia-
lista dos yãmĩy, é o responsável pelas ilustrações gráficas que acompanham 
os registros sonoros no anexo a esse texto. Para evocar o quadro descrito nos 
cantos em diálogo com a figura da mãe da caça, Zé Antoninho escolheu, sem 
espírito de contradição e seguindo de perto o trabalho de tradução paralelo, 
retratar não um “hipopótamo”, mas sim um “elefante”. Sinonímia esclarece-
dora, onde “hipopótamo” e “elefante” são equivalentes.

A equivalência não para por aí. O personagem xoktut é ainda indicado, 
pelas mesmas pessoas e num mesmo contexto, como “rinoceronte”. O di-
cionário maxakali-português publicado pelo Summer Institute of Linguistics 
(2005) propõe por sua vez, para o mesmo termo, a tradução “búfalo”. “Xok-
tut” ocupa assim simultaneamente uma pluralidade de fisionomias, todas 
coerentes no que se refere a um etos de base onde prima a corpulência, o 
pertencimento a uma subclasse de mamíferos herbívoros, a relação ao meio 
aquático, ainda uma cor de pele acinzentada, mais ou menos escura e, não 
menos importante, uma proveniência estrangeira e distante.
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Não se trata absolutamente de uma imprecisão descritiva. Os interlocu-
tores em questão mostram aliás, de forma mais geral, um gosto pronunciado 
pela descrição zoo-botânica, pelo conhecimento detalhado de diferentes es-
pécies. O conteúdo naturalista disperso ao longo das letras dos cantos yãmĩy 
ou ainda as visitas repetidas daqueles que têm a oportunidade de percorrer 
zoológicos nas cidades seriam testemunhas deste prazer.

A figura do ser mítico “mãe da caça” parece mais exatamente apresentar 
uma zona ligeiramente indefinida, onde o acento é dado não a uma forma 
(animal nesse caso) fixada a priori mas a um conjunto de forças ou de princí-
pios de base, num registro essencialmente transformacional.

As diferentes atualizações deste princípio virtual particular em “anta”, 
“hipopótamo”, “rinoceronte”, “elefante” ou “búfalo” não são aleatórias. Elas 
são ao contrário reverberações do conjunto implícito de características fun-
dadoras. Mas as atualizações, em suas linhas diretivas, não definem em ne-
nhum caso modelos definitivos.

Nada mais adequado do que animais exógenos ao continente para en-
carnar a condição de seres de um outro mundo/plano. O recurso a espécies 
animais africanas (hipopótamo, rinoceronte ou elefante africano) ou asiáticas 
(búfalo) para caracterizar uma narração autóctone sul-americana remete di-
retamente a uma passagem de Lévi-Strauss sugerindo justamente a existência 
de uma zona de dados implícitos à espera de uma imagem circunstancial 
para que ela seja objetivada. Falando do empréstimo de elementos de contos 
franco-canadenses pela mitologia ameríndia, o autor formula a seguinte con-
sideração: “Talvez fosse inclusive o caso de rejeitar a noção de empréstimo 
e dizer, antes, que frequentemente, numa matéria alógena, o espírito local 
reconhece elementos que, sob aspectos variados, nele já estavam ou poderiam 
estar presentes; de modo que o empréstimo permitiria explicitar dados latentes, 
perfazer esquemas incompletos (1993 [1991]: 177, eu sublinho).

Se consideramos a narrativa tikmũ’ũn da “grande inundação” ou ain-
da de forma mais explícita os cantos kõmãyxop faixa 205 e 423, entre inú-
meras outras ocorrências do mesmo tipo, teríamos assim estruturas fixas de 
um ponto de vista material ou imediato – uma versão estável de um mito, 
um canto igualmente estável, reproduzido idealmente sempre idêntico a si 
mesmo –, mas que ativam “dados latentes” que implicam, eles, um campo 
transformacional sensivelmente aberto. No “esquema incompleto”, como o 
autor o caracteriza, eu veria a incompletude não como um valor suscetível de 
ser preenchido, mas precisamente como uma qualidade inerente do sistema, 
dada por natureza: o “esquema incompleto” o será sempre, já que a adjetiva-
ção que serve aqui de eixo central – corpulência, mamífero herbívoro, de há-
bitos aquáticos, cinza, de um outro plano – representa uma fonte generativa 
de substantivos – tal ou tal espécie – potencialmente inesgotável, que pode a 
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todo momento encontrar novos objetos que se adaptariam a um número de 
premissas colocadas pelo modelo abstrato2.

SIMULACROS

Aproximamo-nos aqui de uma valorização e ao mesmo tempo de uma 
vibração da repetição, ao modo dos simulacros de Deleuze. Esse autor se 
contrapõe à definição de repetição (e diferença) própria ao universo da re-
presentação, aquela que leva à convergência do conceito diante de repetições 
nuas sem conceito, aquela ao mesmo tempo associada ao mundo moderno e 
seu esvaziamento identitário. Na representação, as coisas se repetem quando 
diferem a partir de um conceito absolutamente idêntico. Repete-se porque 
não se é real, porque não se tem interioridade, não se tem rememoração, 
repete-se sempre em função do que não se é. A repetição é negatividade, é 
a repetição dos surdos. Na representação, a repetição é assim extrínseca, to-
ma-se um objeto já feito e o espectador o contempla de fora (Deleuze 2006 
[1968]: 376-377). 

Alternativamente, ele qualifica o que seria uma outra repetição, dos 
simulacros – que subvertem a relação prévia entre modelo e cópia –, uma 
repetição (e diferença) da multiplicidade, descentralizada e positiva, aquela 
de duas gotas d’água, como duas folhas de uma árvore ou de uma árvore a 
outra como derivadas de um mesmo movimento mas nunca idênticas entre 
si, de forma muito próxima ao tipo de dialética que tentamos aqui levantar:

 “O essencial é que não encontramos nesses sistemas nenhuma identidade 
prévia, nenhuma semelhança interior. Tudo é diferença nas séries e diferença de 
diferença na comunicação das séries. O que se desloca e se disfarça nas séries 
não pode e não deve ser identificado, mas existe, age como o diferenciador da 
diferença. Ora, de duas maneiras, aqui, a repetição deriva necessariamente do 

2. Topa, que o casal Popovich insiste em descrever como Ser Transcendental e uno 
(encontrando mesmo um filho para Ele no personagem “textok / filho da chuva” – F. 
Popovich: 50 et seq.), aparece em alguns de seus próprios escritos numa posição algo 
incongruente com a imagem idealizada. Abelha, como visto logo antes, ou trickster 
hilariante, em dupla com “Pedro” (idem: 53), secando e carregando o corpo de sua 
mãe morta a fim de extorquir dinheiro de não-índios, Topa (e o apóstolo Pedro) 
talvez tenha sido justamente uma tentativa de tradução etnológica da parte de indiví-
duos tikmũ'ũn diante do discurso prévio de missionários cristãos, tradução largamen-
te apoiada pela inerente maleabilidade pronominal dos seres míticos. A reapropriação 
da imagem de São Sebastião pela mitologia tikmũ'ũn (cf. Tugny et al. 2009a: 463-464 
ou 2009b: 442-443) seria mais um elemento neste sentido.
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jogo da diferença. Por um lado, porque cada série só se explica, só se desenvolve 
implicando as outras; ela repete, portanto, as outras e se repete nas outras que, 
por sua vez, a implicam; mas ela não é implicada pelas outras sem aí estar im-
plicada como implicando essas outras, de modo que ela retorna em si mesma 
tantas vezes quantas ela retorna numa outra. Retornar em si mesma é o fundo 
das repetições nuas, assim como retornar em outra é o fundo das repetições 
vestidas” (Deleuze 2006: 411-412).

A virtualidade das repetições por vir é decisiva na concepção daquilo 
que nunca se reproduz como convergência:

“A fronteira já não está entre uma primeira vez e a repetição que ela torna hipo-
teticamente possível, mas entre as repetições condicionais e a terceira repetição 
[por vir], repetição no eterno retorno, que torna impossível o retorno das duas 
outras. Só o terceiro Testamento gira sobre si mesmo” (idem: 408).

A aproximação de tais termos a uma qualidade transformativa do uni-
verso estético ameríndio não é aqui original. Inspiro-me na definição de 
variação explicitada por Menezes Bastos em sua extensa partitura yawari 
(Kamaiurá, MT) (1990: 519 et seq., 2013: 221 et seq., 425-427)3, perpassan-
do ali a de transformação, nos termos de Lévi-Strauss:

“A imitação KM [kamaiurá] é o duplo. Não, anti-Narciso, pois a água treme. 
Treme-Narciso. É uma alma, a imitação. E não somente porque a água treme. 
Pois o que lá está, atrás da água, não é o mawe [tempo mítico], todo tremido 
(trans-form-ado)?” (Menezes Bastos 2013: 427).

TRANSFORMAÇÃO DOS CANTOS-YÃMĨY

Ainda que sobre outras bases, inspiro-me igualmente em apontamentos 
de Viveiros de Castro num trabalho sobre a ontologia dos espíritos na Ama-
zônia (2006), particularmente conectada aos minúsculos e inumeráveis xapiri 
yanomami. Ele caracteriza ali essa qualidade pregnante do regime mítico jus-
tamente como uma “diferença interna”, uma “multiplicidade qualitativa”, ou 
ainda como uma “superposição intensiva de estados heterogêneos”, mobili-
zando para tanto mais uma passagem deleuziana, em atravessamento àquela 
dos simulacros. Segundo seus próprios termos:

3. Próxima igualmente da de Piedade (2011) diante das flautas kawoká (Wauja, MT) 
(2011).
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 “[O] pré ou proto-cosmos [o passado mítico], muito longe de exibir uma 
‘indiferenciação’ ou ‘identificação’ originárias entre humanos e não-humanos, 
como se costuma caracterizá-lo, é percorrido por uma diferença infinita, ainda 
que (ou porque) interna a cada personagem ou agente, ao contrário das diferenças 
finitas e externas que constituem as espécies e as qualidades do mundo atual 
(Viveiros de Castro 2001). Donde o regime de ‘metamorfose’, ou multiplicidade 
qualitativa, próprio do mito: a questão de saber se o jaguar mítico, por exemplo, 
é um bloco de afetos humanos em figura de jaguar ou um bloco de afetos felinos 
em figura de humano é rigorosamente indecidível, pois a metamorfose mítica 
é um acontecimento ou um devir (uma superposição intensiva de estados hetero-
gêneos), não um processo de mudança (uma transposição extensiva de estados 
homogêneos)” (2006: 323, eu sublinho).

De acordo com Viveiros de Castro, o conceito de “espírito” na Ama-
zônia operaria como um laço entre essas duas dimensões – pré-cosmológica 
virtual e cosmológica presente. O espírito seria assim menos um objeto que 
uma relação.

As equivalências que o espírito estabeleceria entre as duas esferas, seu 
trabalho comunicacional, não seriam da ordem da reiteração, mas justamen-
te, como sugerem as atualizações de xoktut, passariam por equivalências de 
fundo que pressupõem concretizações ligeiramente deslocadas entre si e que 
não podem englobar ou esgotar sua matriz generativa. Uma comunicação 
que privilegia então o movimento e a profusão de objetos, seguida entretanto 
de uma eterna incompletude. Uma

“(…) relação de vizinhança obscura entre o humano e o não-humano, uma 
comunicação secreta que não passa pela redundância, mas pela disparidade en-
tre eles: (...) ‘uma zona de indistinção, de indiscernibilidade, de ambiguidade se 
estabelece entre dois termos, como se eles houvessem atingido o ponto que 
precede imediatamente sua diferenciação respectiva: não uma similitude, mas 
um deslizamento, um avizinhamento extremo, uma contiguidade absoluta; não 
uma filiação natural, mas uma aliança contra-natureza…’ (Deleuze 1993: 100)” 
(idem: 326, itálicos do original).

Em sua análise, o autor privilegia abertamente a “visão” como sentido 
ou instrumento central na comunicação entre as duas esferas – humana e 
não-humana, pré-cosmológica virtual e cosmológica presente – a partir prin-
cipalmente da caracterização do “brilho” na descrição circundando diferentes 
espíritos e experiências xamânicas amazônicas (provenientes sobretudo do 
norte da América do Sul e de grupos que se dão ao consumo de psicoativos)4.

4. A este título, Cesarino (2011b) propõe uma associação apoiada entre arte verbal 
e pensamento visual entre os Marubo, grupo do noroeste amazônico e cujas práticas



300

Ora, a abordagem aqui adotada, particularmente concentrada na aná-
lise de aspectos não-verbais, parte justamente da constatação de uma im-
portância flagrante atribuída à sonoridade ou à musicalidade por uma so-
ciedade afiliada ao complexo etnológico dito amazônico (habitando terras 
muito mais ao sul e não apresentando uma cultura sistemática de ingestão de 
substâncias modificadoras da percepção). Sem se opor à presença constante 
de imagens veiculadas num plano sonoro/verbal, a sonoridade se junta a ela 
exatamente em gestos de personificação dos “espíritos” e na constituição de 
uma instância coletiva propriamente xamânica.

Colocadas tais divergências iniciais, o material kõmãyxop sugere termos 
gerais absolutamente congruentes à ideia de uma “superposição intensiva de 
estados heterogêneos”.

As transformações constantes do material musical denotariam um prin-
cípio de composição onde uma infinidade de objetos emana de zonas ou 
nebulosas polarizando determinadas qualidades ou determinados “afetos” – 
forma, perfis melódicos, traços fonéticos, temas e fórmulas verbais, ou ainda 
aspectos secundários das imagens levantadas verbalmente. Esses objetos nun-
ca se formulam a partir da cópia extensiva, mas da diferenciação intensiva ou 

xamânicas são estreitamente ligadas à tomada de ayahuasca. O autor evidencia ali um 
esquema estrutural de fórmulas poéticas, que pode ser transposto em signos gráficos 
ou em configurações coreográficas.
 A importância patente do registro visual não deveria entretanto ser lida em chave 
exclusivista. No mesmo volume em que escreve Cesarino, e justamente em crítica ao 
privilégio visual atribuído pelo texto de Viveiros de Castro em foco, Luciani elabora 
o parágrafo seguinte, que dispensa observações suplementares:
 “(…) Viveiros de Castro (2007) já formulou alguns comentários a respeito da di-
mensão perspectivista das relações entre xapiri [“espíritos” yanomami], humanos e 
animais. Me contentarei então em acrescentar que a narrativa de Kopenawa [sobre a 
qual se inspira em parte o texto de V. C.] mostra também que as mudanças de foco 
perspectivistas, longe de se confinarem ao domínio do visual, têm equivalentes a nível 
acústico (com ou sem conteúdo verbal). Se é importante ser visto pelos xapiri, de 
chamar sua atenção, não é menos importante aprender a compreendê-los, a escutá-los 
e, sobretudo, a responder a seus cantos. A beleza e a veracidade dos cantos são temas 
recorrentes desse trabalho, bem como o da obrigação em respondê-lo se se quer ad-
quirir o conhecimento xamânico. Se de fato é necessário morrer e se tornar si mesmo 
um espectro para ver exatamente como um xapiri, pode-se no entanto reproduzir seu 
conhecimento e seus cantos adquirindo uma língua e uma garganta comparáveis às 
deles. A ‘descoberta’ do perspectivismo amazônico surgiu de um estudo de flutuações 
de perspectivas no registro verbal (Viveiros de Castro 1992), mesmo se em seguida a 
ênfase sobre o visual como que suplantou esta dimensão. A narrativa de Kopenawa 
deixa a entender que teríamos muito a ganhar com a retomada da questão sob o ân-
gulo auditivo” (2011: 348).
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interna, expressa por uma divergência muitas vezes ínfima, onde os cantos 
personificam uma busca incansável da repetição, ao mesmo tempo em que 
tomam delicadamente o cuidado de jamais alcançá-la.

Não se trata assim tanto de variações de um objeto inicial proeminente, 
mas de variações a partir de um conjunto de premissas. Este conjunto é ele 
mesmo ligeiramente fluido. O aspecto ambivalente, as fronteiras espessas, 
representam justamente a possibilidade de uma multiplicação infinita de 
atualizações próximas mas sempre disparates umas das outras, onde a trans-
formação ocupa em si um lugar importante.

O modelo para uma série de cantos aparentados seria deduzido de for-
ma aproximativa a partir do cruzamento desses objetos, mas não poderia 
ultrapassar o estado invariável de um rascunho. O modelo de origem a um 
conjunto de cantos não se reduz a uma imagem fixa, se encontrando per-
manentemente além ou aquém dela. Os limites do que proponho aqui de 
forma esquemática como “um conjunto” ou “uma série” de cantos corres-
ponderiam, como vimos de forma patente ao longo de determinados trechos 
analisados, a zonas turvas ou ambíguas, podendo remeter em realidade a 
mais de uma direção.

Partindo do outro extremo do processo, o movimento fluido gerado 
pelas transformações consecutivas dos cantos pode conduzir por sua vez, a 
mais longo prazo, ao deslocamento da própria zona ou nebulosa inicial.

Num caso, a zona inicial equivale a uma fonte generativa sensivelmente 
aberta. No outro, os objetos dando corpo a essa zona são bem circunscritos 
e mesmo sucintos, como atestam as dimensões dos cantos kõmãyxop. Seu en-
cadeamento cria entretanto um movimento sutil de divergência conduzindo, 
a intervalos mais ou menos extensos, a uma revisão da zona matricial. Numa 
como noutra direção, os yãmĩy fariam assim vibrar tal ou tal região de um 
espectro que é, ele, contínuo.
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NOTAS FINAIS

Difícil de distanciar o olhar, de se restringir aos traços mais fundamen-
tais, sem considerar a fratura demográfica, econômica e social que o proje-
to colonial representou e representa na história tikmũ’ũn. Reduzidos a um 
quase apagamento físico no início dos anos 1940, os Maxakali fazem hoje 
prova de uma expansão demográfica acompanhada do desenvolvimento de 
um mundo simbólico original e prolífico.

Diferentes modalidades expressivas se prestam exatamente a delimitar 
e reformular os limites ao mesmo tempo de um cosmos e de um socius que 
ultrapassam largamente o mundo vivido imediato. Da nominação dos in-
divíduos às festividades de inspiração brasileira, e dessas aos gestos em pre-
sença dos seres extraordinários yãmĩy, assiste-se à atualização de instâncias 
de transformação e de afirmação da alteridade, como o desenvolvimento de 
negativos de um aqui-agora ou de um nós circunscrito.

Os momentos coletivos e festivos ocupam um estatuto privilegiado 
dentro desses processos. Na entrada da grande aldeia que era Vila Nova em 
2008-2009, qualquer pretexto era válido para a recriação de danças, come-
morações ou comportamentos inspirados do círculo estrangeiro não-indíge-
na onipresente na vida cotidiana.

A projeção ao exterior, o devir estrangeiro sistematicamente encenado 
no espaço circunscrito da entrada da aldeia, contrastava com a abordagem 
distintiva dedicada às mesmas questões, mas agora em um espaço dos fun-
dos da aldeia. A casa dos cantos e seu pátio adjacente correspondem ali a 
um segundo polo de atividades políticas, diplomáticas, ligadas à saúde, à 
alimentação ou ainda, notadamente, à festividade, à música, à dança ou às 
cenas dramáticas.

A experiência temporal ligada a esse segundo complexo é entretanto 
absolutamente outra. A micro-história pela qual se deixavam guiar os eventos 
inovadores e efêmeros do primeiro espaço é agora substituído pela atualiza-
ção mítica, a experiência de uma dimensão obtusa à cronologia e à individua-
lização dos nomes próprios.

A prática musical corresponde a uma linha de base na coordenação 
das festas yãmĩyxop. Os cantos equivaleriam mais exatamente à modalidade 
por excelência de materialização dos convidados yãmĩy, numa perspectiva 
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xamânica: é sobretudo através deles que os animais, plantas, sítios ou falhas 
geográficas, astros celestes, máquinas, não-índios, botocudos e tantos “outros 
Outros”1, mais frequentemente vistos como não-humanos, compartilham 
uma perspectiva comum com os Tikmũ’ũn. Os repertórios ligados a cada 
evento são marcados pela profusão de seres extraordinários que se sucedem 
num ritmo onde a abundância é um valor essencial.

A festa das yãmĩy kõmãyxop mostra, mais explicitamente do que outras, 
uma série de processos composicionais nos quais essa abundância é produzi-
da a partir de uma economia material radical. Cadeias formadas por dezenas 
de cantos mostram um movimento variacional no limite da repetição literal, 
no entanto nunca ultrapassado.

O sistema musical de fundo é marcado por uma abertura de seus ma-
teriais. Os sujeitos personificados pelas vozes se multiplicam e se sobrepõem 
virtualmente através das transformações próximas umas das outras. A pro-
liferação deliberada dos pequenos intervalos afirma assim uma positivação 
da diferença, numa modalidade que, permanecendo homogênea, se opõe à 
uniformidade ou ao desenvolvimento de uma identidade unívoca.

Os cantos ou conjuntos de cantos são ao contrário marcados por limites 
fluidos. À medida em que a forma se estende, a orientação de uma linha com-
posicional localizada é continuamente deslocada. Traços salientes são substi-
tuídos por outros antes secundários e muitas vezes pertencendo a dimensões 
diferentes do discurso. O trajeto resultante é saturado de bifurcações, cujas 
extremidades se encontram em perpétua ampliação, numa impossibilidade 
de retorno ao ponto de partida, a um material original ou hierarquicamente 
proeminente. Sua marca parece residir precisamente na passagem, no devir.

Determinados atributos observados no caso específico da festa kõmãyxop 
parecem na verdade comuns a várias outras produções estéticas ameríndias 
das terras baixas sulamericanas. Inúmeros exemplos mostrariam mecanismos 
produtivos intensivos, onde os procedimentos minimalistas podem gerar for-
mas estendidas.

Em relação às kõmãyxop, um canto/ser extraordinário corresponderia 
menos a um objeto extensivo, dotado de uma distintividade externa e conta-
bilizável do que à realização de um processo de intensificação, onde a diferen-
ça é interna e qualitativa, aberta. Índice suplementar da profusão dos yãmĩy, 
não totalizáveis e dinâmicos, dotados de subjetividade, cujas identidades in-
dividuais cedem rapidamente, na exegese como na prática musical, a zonas 
mais ou menos espessas e permeáveis.

1. Para parafrasear a expressiva formulação de Romero 2015.
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ÍNDICE DETALHADO DOS REGISTROS SONOROS
(anexo)

KÕMÃYXOP ‘ŨMÕXAHA KUXEX TU (KUTEX KOPOX) / 
KÕMÃYXOP CHEGAM NA KUXEX (CANTO NÃO-LEXICAL)

1 - hũ ũ hũ ũ hũ (kutex kopox) / hũ ũ hũ ũ hũ (canto não-lexical)

KÕMÃYXOP ‘ÃTA / KÕMÃYXOP VERMELHA

2 - putux kup nox / frango-d’água perna comprida
4 - putux kup mã na / saracura preta perna vermelha
3 - ‘ãnex xex yõm / jacaré deitado
5 - putux kup nox / frango-d’água perna comprida
6 - putux kup mã na / saracura preta perna vermelha
7 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop
8 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop
9 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop
10 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop
11 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop
12 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop
13 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop
14 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop
15 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i
16 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i
17 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i
18 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i
19 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i
20 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i
21 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i
22 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i
23 - xa xup mã muk put - vai com a comida
24 - xa xup mã muk put - vai com a comida
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25 - xa xup ku gã put / vai menstruada
26 - pe yoy xa yoy put / vai com o macaco-prego
27 - ‘ĩy xup mã muk pax / minha comida bonita
28 - ‘ĩy xup mã muk pax / minha comida bonita
29 - ‘ĩy mũn ka nex pax / eu canto bonito
30 - ‘ĩy mũn ku mãk pax / minha voz bonita
31 - ‘ĩy mõg konit pax / indo todos misturados bonito
32 - kuk mõg konit pax / a menstruada indo misturada às outras bonito
33 - ‘ĩy xup mã muk pax / minha comida bonita
34 - ‘ĩy xup mã muk pax / minha comida bonita
35 - ‘ĩy xup ku nux pax / vou lambendo limpando os dedos bonito
36 - ‘ĩy xit ku nux pax / vou comendo e limpando os dedos bonito
37 - ‘ĩy mũn ka nex pax / eu canto bonito
38 - ‘ĩy mũn ku mãk pax / minha voz bonita
39 - ‘ĩy mõg konit pax / indo todos misturados bonito
40 - kuk mõg konit pax / a menstruada indo misturada às outras bonito
41 - kõmãk xeka nut / lá vem kõmãy gordo
42 - kõmãk kata xox / suçuarana com seus dentes
43 - kõmãk xa’ax ma / kõmãy, pega a roupa
44 - kõmãk xa’ax ma / kõmãy, pega a roupa
45 - kõmãk ‘ãpu xa / kõmãy, grita chamando
46 - kõmãk ‘ãmãy kot / kõmãy, [colhe a] raiz da begônia
47 - kõmãk pa’at pop / kõmãy, apanha as flechas
48 - kõmãk kax ‘ã mix nãg / komãy pintando o rosto com pequenos motivos
49 - kõmãk kax ‘ã mix nãg / komãy pintando o rosto com pequenos motivos
50 - kõmãk tut yõ kak nĩ / mãe de kõmãy, mamilo preto
51 - kõmãk kuk yõ kak nĩ / kõmãy menstruada, mamilo preto
52 - kõmãk kox yĩ kox kox mi / kõmãy sua vagina, os lábios dela, o períneo
53 - hok kax ‘ã mix nãg / pintando cotidiano o rosto com pequenos motivos
54 - mi hax ya a (kutex kopox) / mi hax ya a (canto não-lexical)
55 - ko yut xop ku het nã / com farta tinta negra traçam no corpo semi-
círculos
56 - ko yut xop ku het nã ku het nã / com farta tinta negra traçam no corpo 
semi-círculos, semi-círculos
57 - kop na xop yĩ xit nã yĩ xit nã / abaixam o galho cheio de jenipapo, de 
jenipapo
58 - mãk pax yã’ã / a barriga bonita
59 - mãk pax yã’ã / a barriga bonita
60 - ‘ãn nen nã’ã / o corpo com círculos
61 - mi hax ya a (kutex kopox) / mi hax ya a (canto não-lexical)
62 - kõnãy mũ yõg kakap muk / kõmãy, nossa peneira de pesca queimou
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63 - kõnãy mũ yõg kakap muk / kõmãy, nossa peneira de pesca queimou
64 - kõnãy mũ yõg kakap mi / kõmãy, nossa peneira de pesca listrada
65 - kõnãy mũ yõg ‘ã hi tap / kõmãy, nossas miçangas
66 - ya’a’ak ha mi ax yax (kutex kopox) / ya’a’ak ha mi ax yax (canto não-le-
xical)

KÕMÃYXOP MŨNĨY / KÕMÃYXOP PRETA

67 - mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te / um pica-pau no meio da pequena revoada 
me viu
68 - mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te / um pica-pau no meio da pequena revoada 
me viu
69 - xup kak mũ’ĩ nõg xop te / um papa-mel no meio do pequeno bando 
me viu
70 - kãyãta xeka te / sucuri grande se enrolou
71 - xoka meka mũn te / cotia comeu
72 - tã kã mõxip hã nu / no corpo todo, vem parando pelo caminho
73 - tã kã xaxip hã nu / no corpo todo, vem direto
74 - ‘ãk pũ nã mep ‘ĩkux ‘ãna / vai subindo, rosto vermelho
75 - ‘ãk pũ nã mep ‘ĩkux ‘ãna / vai subindo, rosto vermelho
76 - kõmãk ‘ãpu ãmãy ‘ũm / kõmãy, pega begônia para mim
77 - kõmãk ‘ãpu ãmãy ‘ũm / kõmãy, pega begônia para mim
78 - pemi tu xex nex / vai descendo lá de cima do tronco
79 - nã nã nãm hã / pinta de urucum
80 - nã ku tut yãn xi nã yãn xi nã / dá [comida] para o [pintado com] urucum 
velho, dá
81 - tu nog xop yãn xi nã yãn xi nã / dá [comida] pros filhos, dá
82 - mĩm topa xop ‘õm / aqueles mĩm topa
83 - mĩm topa xop ‘õm / aqueles mĩm topa
84 - xupapox xop ‘õm / aqueles xupapox
85 - xamoka xop’õm / aqueles xamoka
86 - kup tap mã nãg ‘õm / aquele urubu pequeno
87 - putuxo tix nãk / tesoura-do-brejo
88 - mĩm topa xop / os mĩm topa
89 - mĩm topa xop / os mĩm topa
90 - xupapox xop / os xopapox
91 - xamoka xop / os xamoka
92 - kup tap mã nãg / o urubu pequeno
93 - putux xo tix / tesoura-do-brejo
94 - tux yĩ xux he / azulão virou [a cabeça de lado]
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95 - tux yõ’õy he / passarinho meu primo virou [a cabeça de lado]
96 - tux yĩ kox tap / araponga bico preto
97 - tux xox tap he / japu céu da boca preto virou [a cabeça de lado]
98 - tux ku kox he / japim-guaxe virou [a cabeça de lado]
99 - tux yĩ kana / bicudo-encarnado céu da boca vermelho
100 - tux yĩ xux he / azulão virou [a cabeça de lado]
101 - tux yõ’õy he / passarinho meu primo virou [a cabeça de lado]
102 - tux yĩ kox tap / araponga bico preto
103 - tu xox tap he / japu céu da boca preto virou [a cabeça de lado]
104 - tux ku kox he / japim-guaxe virou [a cabeça de lado]
105 - tux yĩ kana / bicudo-encarnado céu da boca vermelho
106 - tux yĩ xux he / azulão virou [a cabeça de lado]
107 - putux yõ’õy mũn te / passarinho meu primo ele mesmo
108 - putux yĩ kox tap mũn te / araponga bico preto ela mesma
109 - putux xox tap mũn te / japu céu da boca preto ele mesmo
110 - putux ku kox mũn te / japim-guaxe ele mesmo
111 - putux yĩ kana mũn te / bicudo-encarnado céu da boca vermelho ele 
mesmo
112 - putux yĩ xux nãg / azulinho
113 - putux yõ’õy nãg / passarinho meu priminho
114 - putux yĩ kox tap / araponga bico preto
115 - putux xox tap he / japu céu da boca preto virou [a cabeça de lado]
116 - putux ku kox he / japim-guaxe virou [a cabeça de lado]
117 - putux yĩ kana / bicudo-encarnado céu da boca vermelho
118 - putux ko’ax / araçari-banana
119 - putux po ta / pássaro chorou
120 - putux ko’ax / araçari-banana
121 - putux po ta / pássaro chorou
122 - putux ko’ax õm / aquele araçari-banana
123 - putux po ta’õm / aquele pássaro chorou
124 - putux ko’ax õm / aquele araçari-banana
125 - putux po ta õm / aquele pássaro chorou
126 - putux ko’ax õm / aquele araçari-banana
127 - putux po ta õm / aquele pássaro chorou
128 - putux ko’ax õm / aquele araçari-banana
129 - putux po ta õm / aquele pássaro chorou
130 - mĩm xux / planta
131 - mĩm xax mĩm xax / casca de pau, casca de pau
132 - ko’ax ko’ax / poaia, poaia
133 - mĩm xux xũm mĩy / folha brava
134 - mĩm xax xũm mĩy / casca de pau brava
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135 - ko’ax xũm mĩy / poaia brava
136 - putux kox xeka’ã’õg / savacu-de-coroa, você não
137 - putux kox xeka’ã’õg / savacu-de-coroa, você não
138 - putux xõ’ĩy xop’ã õg / que nem saí-andorinha, você não
139 - putux ko no xop’ã’õg / garça, você não
140 - putux ma kox xop’ã’õg / que nem saí-verde, você não
141 - ha ix yak a ya’ak (kutex kopox) / ha ix yak a ya’ak (canto não-lexical)
142 - ãk ko xop ãna xop / pintem todas a vagina com farto urucum
143 - ãk ko xop yĩ xux xop / pintem todas a vagina com farto azul-jenipapo
144 - nãg’ã ko xop ãna xop / moças pintem a vagina com farto urucum
145 - nãg’ã ko xop ã ko xop / moças pintem a vagina, pintem a vagina
146 - hay i ya’ak (kutex kopox) / hay i ya’ak (canto não-lexical)
147 - xit muk xeka / muita comida
148 - xit muk xeka / muita comida
149 - ko i xeka / muita batata-doce
150 - xe tuk xeka / muita cerveja de batata-doce
151 - tatik xeka / muita taioba
152 - pa kõk xeka / muita banana-da-terra verde cozida
153 - pa hit xeka / muita cana caiana
154 - nã pok xeka / muito urucum
155 - nã tok xeka / muita resina de urucum
156 - xit muk xeka / muita comida
157 - xit muk xeka / muita comida
158 - ko i xeka / muita batata-doce
159 - xe tuk xeka / muita cerveja de batata-doce
160 - tatik xeka / muita taioba
161 - pa kõk xeka / muita banana-da-terra verde cozida
162 - pa hit xeka / muita cana caiana
163 - nã pok xeka / muito urucum
164 - nã tok xeka / muita resina de urucum
165 - ‘ã pux me kop xip hãn nũ / serve pra mim e em seguida eu venho
166 - ‘ã pux me kop xi kop xip hãn nũ / serve pra mim e em seguida, e em 
seguida eu venho
167 - kõmãk nũy mõ xip / kõmãy, vai e fica lá
168 - yãmẽ mõy pox kõhĩy max hã xip / vamos juntas pegar as flechas e 
acenar com elas
169 - kõmãk yãm mũ yĩm xipmõ / kõmãy juntos com os braços pra cima
170 - kõmãk yãm mũ yĩm xi xipmõ / kõmãy juntos com os braços, braços 
pra cima
171 - ‘ãte kõmãk yũm nũy / eu parti e deixei meu kõmãy
172 - ‘ãte xetak yũm nũy / eu parti e deixei meu pai
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173 - kuk xa nãg he / barata d’água rodando no rio
174 - kuk xõ nẽ’ẽy / saracura no rio
175 - tu xõ nẽ’ẽy / saracura piando
176 - komãk õ me / não é meu kõmãy não
177 - xetak õ me / não é meu pai não
178 - kuk xa nãg he / barata d’água rodando no rio
179 - kuk xõ nẽ’ẽy / saracura no rio
180 - tu xõ nẽ’ẽy / saracura piando
181 - kõmãk ‘õ me / não é meu kõmãy não
182 - xetak ‘õ me / não é meu pai não
183 - kuk xa nãg he / barata d’água rodando no rio
184 - kuk xõ nẽ’ẽy / saracura no rio
185 - tu xõ nẽ’ẽy / saracura piando
186 - yõg kõmãk he / meu kõmãy se separou de mim
187 - yõg xe tak he / meu pai se separou de mim
188 - nũy mõy xapa put / [e] vai pegar a paca
189 - nũy mõy xapa put / [e] vai pegar a paca
190 - yĩ yãy ‘ãn net nã / eu vou me pintar
191 - yĩ mĩm ‘ãn net nã / eu vou pintar o mĩmãnãm
192 - yĩ mõy ta nu xo / eu vou me banhar
193 - yĩ kuk mĩ yũm / eu vou me sentar e bater as mãos na água
194 - xapak kõp ma / uma paca em cada mão
195 - xapak kõp ma / uma paca em cada mão
196 - yãy ‘ã net nã / vou me pintar
197 - kuk mok pu mi / vendo a cachoeira
198 - mĩm ‘ã net nã / pintando mĩmãnãm
199 - xok xax ‘ũm xup pa xup nẽ / fazendo do couro um escudo
200 - xok xax ‘ũm xup pa xup nẽ / fazendo do couro um escudo
201 e 202 - ‘ãmet koxeka xex nẽ / fazer casa grande
203 - kõnãy xapak ‘ũ het nã / kõmãy atravessou com a paca
204 - mã ‘ãy xeka mim ma mõ / jacaré grande deitado
205 - xok tut xeka yũm ma mõ / hipopótamo grande sentado
206 - pu tux tu nãg xip ma mõ / jaçanã mãezinha de pé
207 - pu tux xa not xip ma mõ / maçarico-preto de pé
208 - pu tux ka yõg xip ma mõ / garça-branca-grande de pé
209 - pu tux kokok xip ma mõ / goraz de pé
210 - pu tux xe xex xip ma mõ / martim-pescador de pé
211 - ha i ya a a mi ‘a i (kutex kopox) / ha i ya a a mi ‘a i (canto não-lexical)
212 - pu tux xa not ‘õm xa / então maçarico-preto
213 - pu tux ka yõg ‘õm xa / então garça-branca-grande
214 - pu tux kokok ‘õm xa / então goraz
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215 - pu tux xa not õm xa / então maçarico-preto
216 - pu tux ka yõg ‘õm xa / então garça-branca-grande
217 - pu tux kokok ‘õm xa / então goraz
218 - putux xe xex õm xa / então martim-pescador
219 - xupa põy nãg õm / ela a lontra pequena
220 - xupa põy nãg õm / ela a lontra pequena
221 - xupa põy nãg õm / ela a lontra pequena
222 - xupa põy nãg õm / ela a lontra pequena
223 - yõg xapak xop tu / com as minhas pacas
224 - yõg xapak xop tu / com as minhas pacas
225 - yõg xapak xop tu / com as minhas pacas
226 - yõg xapak xop tu / com as minhas pacas
227 - tup nox to pax nãm mi i / cabeça molhada deitada
228 - tup nox to pax nãm mi i / cabeça molhada deitada
229 - kõ mãk tap nãg / meu velho kõmãy
230 - kõ mãk tap nãg / meu velho kõmãy
231 - kõ mãk pa nap nãg / kõmãy anão
232 - kõ mãk xox nãg / kõmãy com dentinhos de leite
233 - kõ mãk tap nãg / meu velho kõmãy
234 - kõ mãk tap nãg / meu velho kõmãy
235 - kõ mãk pa nap nãg / kõmãy anão
236 - kõ mãk xox nãg / kõmãy com dentinhos de leite

KÕMÃYXOP ‘ÃTA / KÕMÃYXOP VERMELHA

237 - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela
238 - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela
239 - ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe
240 - ĩy tak yũm ma / onde está meu pai
241 - xe tak yũm ma / onde está seu pai
242 - xe tak yũm ma / onde está seu pai
243 - yã mẽy yũm ma / onde está yãmĩy
244 - xa mok yũm ma / onde está o yãmĩy cachoeira
245 - tux muk yũm ma / onde está a vagina
246 - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela
247 - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela
248 - tux muk yũm ma / onde está a vagina
249 - tux tok yũm ma / onde está o algodão
250 - tux tox xup ma / onde se estende a rede grande
251 - tut pe xup ma / onde se estende a rede pequena
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252 - tux pe xip ma / onde se carrega a tipóia
253 - tut kox yũm ma / onde está a bolsa
254 - tux kox xip ma / onde se usa a touca de algodão
255 e 256 - tux kox yũm ma / onde está a touca de algodão
257 e 258 - tux pe yũm ma / onde está guardada a tipóia
259 e 260 - tux hĩy xip ma / onde estão enrolando fio na flecha
261 - tux nĩy yũm ma / onde estão fazendo fio
262, 263 e 264 - tux hi xip ma / onde estão tirando a fibra da embaúba
265 - ‘ã hit yũm ma / onde está o fio
266 - hãm hep xup ma / onde paira o orvalho
267 - nãn kup yũm ma / onde está o pé de urucum
268 - nãn kup xip ma / onde se levanta o pé de urucum
269 - nãn xux xip ma / onde se levantam as folhas do urucum
270 - nãn tut xip ma / onde se levantam as frutas do urucum
271 - nãn xax xip ma / onde se levantam as cascas secas do urucum
272 - nãn xap xip ma / onde se coa a borra do urucum
273 - nãn kuk xup ma / onde está a tinta do urucum
274 - na ix yũm ma / onde está a panela de barro
275 - ĩy kuk xup ma / onde corre meu rio
276 - ‘ã mot mi ma / no fundo onde está a areia
277 - ‘ĩy met yũm ma / onde está minha casa
278 - mĩm xap yũm ma / onde está a casa
279 - mĩm xap xip ma / onde está a parede
280 e 281 - mĩm xap xup ma / onde está o telhado
282 - mĩm tap mi ma / onde tombou o pau seco
283 - mĩm tap xup ma / onde ficou enganchado o pau seco
284 - mĩm tap xip ma / onde está de pé o pau seco
285 - ãm nĩy xup ma / onde está a noite
286 - ‘ãm tap xip ma / onde se levanta o jupará
287 - hãm tup xup ma / onde está o dia
288 - hãm xox xip ma / onde está quase amanhecendo
289 - hãm hox xup ma / onde está nublado
290 - hãm hep xup ma / onde paira o orvalho
291 - ãk mãn yũm ma / junto da lua
292 - xãy nẽy xip ma / onde se levanta o sol

293 - kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ / kõmãy, vamos juntas
294 - kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ / kõmãy, vamos juntas
295 - ‘ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe
296 - ‘ĩy tak yũm ma / onde está meu pai
297 - kõmãk yũm ma / onde está o kõmãy
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298 - xe tak yũm ma / onde está seu pai
299 - yã mẽy yũm ma / onde está yãmĩy
300 - xa mok yũm ma / onde está o yãmĩy cachoeira
301 - tux muk yũm ma / onde está a vagina
302 - tux tok yũm ma / onde está o algodão
303 - tux kox yũm ma / onde está a touca de algodão
304 - tut pe xup ma / onde se estende a rede pequena
305 - tux pe xup ma / onde se pendura a tipóia
306 - tux hox yũm ma / onde estão as mechas de algodão
307 - tut kox yũm ma / onde está a bolsa
308 - tux pe yũm ma / onde se guarda a tipóia
309 - tux hĩy xip ma / onde estão enrolando fio na flecha
310 - tux nĩy yũm ma / onde estão fazendo fio
311 - tux hi xup ma / onde estão tirando a fibra da embaúba
312 - ‘ã hit yũm ma / onde está o fio
313 - nãn kup yũm ma / onde está o pé de urucum
314 - nãn kup xip ma / onde se levanta o pé de urucum
315 - nãn xux xip ma / onde se levantam as folhas de urucum
316 - nãn xax xip ma / onde se levantam as cascas secas do urucum 
317 - nãn xap xip ma / onde se coa a borra do urucum
318 - nãn kuk xup ma / onde está a tinta do urucum
319 - nãn xat xip ma / onde se levanta o tiê-sangue
320 - nãn xax xip ma / onde se levantam as cascas secas do urucum
321 - na ix yũm ma / onde está a panela de barro
322 - ĩy kuk xup ma / onde corre meu rio
323 - ‘ã mot mi ma / no fundo onde está a areia
324 - ‘ĩy met yũm ma / onde está minha casa
325 - mĩm xap yũm ma / onde está a casa
326 - mĩm xap xip ma / onde está a parede
327 - mĩm xap xup ma / onde está o telhado
328 - mĩm xap mi ma / onde está a cama
329 - mĩm tap mi ma / onde tombou o pau seco
330 - mĩm tap xup ma / onde ficou enganchado o pau seco
331 - mĩm tap xip ma / onde está de pé o pau seco
332 - ‘ãm nĩy xup ma / onde está a noite
333 - ‘ãm tap xip ma / onde se levanta o jupará
334 - hãm tup xup ma / onde está o dia
335 - hãm xox xip ma / onde está quase amanhecendo
336 - hãm hox xup ma / onde está nublado
337 - hãm hep xup ma / onde paira o orvalho
338 - ‘ãk mãn yũm ma / junto da lua
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339 - xãy nẽy xip ma / onde se levanta o sol

340 - kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ / kõmãy, vamos juntas
341 - kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ / kõmãy, vamos juntas
342 - ‘ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe
343 - ‘ĩy tak yũm ma / onde está meu pai
344 - kõmãk yũm ma / onde está o kõmãy
345 - xe tak yũm ma / onde está seu pai
346 - yã mẽy yũm ma / onde está yãmĩy
347 - xa mok yũm ma / onde está o yãmĩy cachoeira
348 - tux muk yũm ma / onde está a vagina
349 - tux tok yũm ma / onde está o algodão
350 - tux hĩy xip ma / onde estão enrolando fio na flecha
351 - tux nĩy yũm ma / onde estão fazendo fio
352 - tux hi xup ma / onde estão tirando a fibra da embaúba
353 - ‘ã hit yũm ma / onde está o fio
354 - nãn kup yũm ma / onde está o pé de urucum
355 - nãn kup xip ma / onde se levanta o pé de urucum
356 - nãn tut xip ma / onde se levantam as frutas do urucum
357 - na ix yũm ma / onde está a panela de barro
358 - mĩm tap mi ma / onde tombou o pau seco
359 - ‘ãm nĩy xup ma / onde está a noite
360 - hãm tup xup ma / onde está o dia
361 - hãm hox xup ma / onde está nublado
362 - hãm hep xup ma / onde paira o orvalho
363 - xãy nẽy xip ma / onde se levanta o sol

364 - kõnãy me mõy ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, ficar em minha 
casa
365 - kõnãy me mõy ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, ficar em minha 
casa
366 - kõnãy me mõy ĩy tut yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
minha mãe
367 - kõnãy me mõy ĩy tak yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
meu pai
368 - kõnãy me mõy kõmãk yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
o kõmãy
369 - kõnãy me mõy xe tak yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
seu pai
370 - kõnãy me mõy yãm mẽy yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde 
está yãmĩy
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371 - kõnãy me mõy xa mok yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
o yãmĩy cachoeira
372 - kõnãy me mõy tux muk yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde 
está a vagina
373 - kõnãy me mõy nãn kup yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
o pé de urucum
374 - kõnãy me mõy ĩy tut yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está minha mãe, ficar em minha casa
375 - kõnãy me mõy nãn kup yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está o pé de urucum, ficar em minha casa
376 - kõnãy me mõy xax nẽy xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o sol, ficar em minha casa

377 - kõnãy me mõy ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, ficar em minha 
casa
378 - kõnãy me mõy ĩy tut yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está minha mãe, ficar em minha casa
379 - kõnãy me mõy kõmãk yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o kõmãy, ficar em minha casa
380 - kõnãy me mõy xap mok yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está o yãmĩy cachoeira, ficar em minha casa
381 - kõnãy me mõy tux muk yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está a vagina, ficar em minha casa
382 - kõnãy me mõy tut kox yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a bolsa, ficar em minha casa
383 - kõnãy me mõy nãn kup yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está o pé de urucum, ficar em minha casa
384 - kõnãy me mõy hãm tup xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está o dia, ficar em minha casa
385 - kõnãy me mõy hãm hox xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está nublado, ficar em minha casa
386 - kõnãy me mõy xay nẽy xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o sol, ficar em minha casa

387 - xup nẽ gã tu nã kãm mi / a noite desceu e se deitou
388 - xup xo xop tu nũn hãm mi / o dia desceu e se deitou
389 - hãm ho xex tu nã kãm mi / o algodão desceu e se deitou
390 - kax pa xop mõ yũm hãn nu / o sol veio boiando veio
391 - xet pa xop tu xup hãn nũ / a lua veio flutuando veio
392 - xix xeka mõ yũm hãn nu / a Estrela Grande veio boiando veio
393 - xix nox xex tu xup hãn nũ / a Constelação Muito Comprida veio flu-



336

tuando veio
394 - xix pata mõ yũm hãn nu / a Constelação do Pé veio boiando veio
395 - xup nẽ gã / a noite
396 - xup xo xop / o dia
397 - hãm ho xex / o algodão
398 - kax pa xop / o sol
399 - xet pa xop / a lua
400 - xix xeka / a Estrela Grande
401 - xix nox xex / a Constelação Comprida
402 - xix pata / a Constelação do Pé

‘ŨYÃY MAHAP / BRINCADEIRA DE RODA

403 - mũ nĩn xaku / onde estão as a-
404 - mũ nĩn yãyã / onde estão os a-
405 - mũ nĩn pu nu / onde estão os yãmĩy papa-
406 - mũ nĩn mõk mõk / onde estão os yãmĩy ga-
407 - kuk xup mep mã / pega água e traz pra mim
408 - ya’a ap mi ax (kutex kopox) / ya’a ap mi ax (canto não-lexical)

KÕMÃYXOP MŨNĨN TE ‘ÃM MUK XAX / 
KÕMÃYXOP PRETA PEDE COMIDA

409 - pu tux ka yõg ‘õm xa / então garça-branca-grande
410 - pu tux xa not ‘õm xa / então maçarico-preto
411 - putux xe xex õm xa / então martim-pescador
412 - putux kokok ‘õm xa / então goraz
413 - putux ka yõg ‘õm xa / então garça-branca-grande
414 - putux xa not ‘õm xa / então maçarico-preto
415 - putux xe xex xip ma mõ / martim-pescador de pé
416 - putux ko kok xip ma mõ / goraz de pé
417 - putux ka yõg xip ma mõ / garça-branca-grande de pé
418 - putux xa not xip ma mõ / maçarico-preto de pé
419 - kõnãy xapak ‘ũ het nã / kõmãy atravessa com a paca
420 - kõnãy xapak ‘ĩk mõgã / kõmãy leva a paca contigo
421 - kõnãy ‘ã mõg ‘ã xet nũy / kõmãy vai sozinho
422 - putux tu nãg xip ma mõ / jaçanã mãezinha de pé
423 - xok tut xeka yũm ma mõ / hipopótamo grande sentado
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424 - mã ‘ãy xeka mim ma mõ / jacaré grande deitado
425 - xok xax ‘ũm xup pa xup nẽ / fazendo do couro um escudo
426 - ha i ya a a mi ‘a i (kutex kopox) / ha i ya a a mi ‘a i (canto não-lexical)
427 - xapak pumi / escondendo as pacas
428 - xapak kõp ma / uma paca em cada mão
429 - kuk mok pu mi / vendo a cachoeira

430 - nũy mõy xapa put / [e] vai pegar a paca
431 - yĩ mõy ta nu xo / eu vou me banhar

432 - putux tut xex / frango-d’água mãezona
433 - putux ko xap / asa-branca
434 - putux ko ko / goraz
435 - putux ka yõg / garça-branca-pequena
436 - putux xa not / maçarico-preto
437 - xu tap ni xop / as mulheres todas pintadas de preto
438 - ya ap mi ax (kutex kopox) / ya ap mi ax (canto não-lexical)
439 - putux tut xex / frango-d’água mãezona
440 - putux ko xap / asa-branca
441 - putux ko ko / goraz
442 - putux ka yõg / garça-branca-pequena
443 - xu tap ni xop / as mulheres todas pintadas de preto
444 - ya ap mi ax (kutex kopox) / ya ap mi ax (canto não-lexical)
445 - xa pak nãg xop tu / um bando de pacas pequenas
446 - xa pak nãg xop tu / um bando de pacas pequenas
447 - xa pak koma / no meio das pacas
448 - xa pak koma / no meio das pacas
449 - ‘ãm um / vão cozinhar
450 - ‘ãm um / vão cozinhar
451 - ‘ãm pu / venham [trazer]
452 - ‘ãm pu / venham [trazer]
453 - ‘ãm pu nũ / venham [trazer] pra mim
454 - ‘ãm pu nu / venham [trazer] pra mim
455 - pata mip nãg / pé bem curtinho
456 - pata kax nãg / passos silenciosos
457 - xok pata mip nãg / bicho, pé bem curtinho
458 - ‘ãmuk max nũ / tragam comida pra mim
459 - yĩ yõg tu mã / eu vou comer
460 - pata mip xex / pé bem comprido
461 - pata mip xex / pé bem comprido
462 - pata mip nãg / pé bem curtinho
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463 - pata muk xex / queimou muito no pé
464 - pata muk nãg / queimou pouquinho no pé
465 - pata xax xex / unha grande do pé
466 - pata xax nãg / unha pequena do pé
467 - yĩ yõg tu mã / eu vou comer
468 - ya a ‘a mi ax (kutex kopox) / ya a ‘a mi ax (canto não-lexical)
469 - hak i ya a mi ax (kutex kopox) / hak i ya a mi ax (canto não-lexical)
470 - ya a ‘a mi ax (kutex kopox) / ya a ‘a mi ax (canto não-lexical)

KÕMÃYXOP YÃY PAKOX TAP MÃ HÃ PU TU KUX PUXI ‘ÃM PEP NŨY 
KUTE / KÕMÃYXOP PINTAM CADA METADE DO ROSTO E SE JUNTAM 
PARA CANTAR

471 - mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te / um pica-pau no meio da pequena revoada 
me viu
472 - xup kak mũ’ĩ nõg xop te / um papa-mel no meio do pequeno bando 
me viu
473 - kãyãta xeka te / sucuri grande se enrolou
474 - xoka meka mũn te / cotia comeu
475 - tã kã xaxip hã nu / no corpo todo, vem direto
476 - ‘ãk pũ nã mep ‘ĩkux ‘ãna / vai subindo, rosto vermelho
477 - kõmãk ‘ãpu ãmãy ‘ũm / kõmãy, pega begônia para mim
478 - xa mu xeka nãg / caititu
479 - ‘ĩn ko xuk mũ ãn te / espírito-parente, você e eu
480 - ta tak xop mũ’ãn te / meus pais, vocês e eu
481 - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela
482 - ‘ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe
483 - ‘ĩy tak yũm ma / onde está meu pai
484 - kõ mãk yũm ma / onde está o kõmãy
485 - xe tak yũm ma / onde está seu pai
486 - yãm mẽy yũm ma / onde está yãmĩy
487 - xa mok yũm ma / onde está o yãmĩy cachoeira

‘ŨYÃY MAHAP TU HÃM YÃK TU TAT XOK /
BRINCADEIRA DE RODA, DANÇANDO E MOLHANDO

488 - tut ‘õm mõ / a mãe está indo
489 e 490 - tut ku nit / a mãe uma bolsa
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491 e 492 - xamok pup mi / olhar o yãmĩy cachoeira
493 - ya’a ap mi ax (kutex kopox) / ya’a ap mi ax (canto não-lexical)

KÕMÃYXOP ‘ŨMÕG PUTUP (XANAKOXTAP) /
KÕMÃYXOP VÃO EMBORA (O GRILO XANAKOXTAP)

494 e 495 - hux hux hux... / hux hux hux...

KÕMÃYXOP MUTUT TE MÕG KAXĨY / 
DUAS MÃES DE KÕMÃYXOP SE DESPEDEM

496 - hũ ũ hũ ũ hũ (kutex kopox) / hũ ũ hũ ũ hũ (canto não-lexical)
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ÍNDICE DETALHADO DAS TRANSCRIÇÕES E TRADUÇÕES
(anexo)

KÕMÃYXOP ‘ŨMÕXAHA KUXEX TU (KUTEX KOPOX) / 
KÕMÃYXOP CHEGAM NA KUXEX (CANTO NÃO-LEXICAL)

1 - hũ ũ hũ ũ hũ (kutex kopox) / hũ ũ hũ ũ hũ (canto não-lexical) - 9

KÕMÃYXOP ‘ÃTA / KÕMÃYXOP VERMELHA

2 - putux kup nox / frango-d’água perna comprida - 13
4 - putux kup mã na / saracura preta perna vermelha - 14
3 - ‘ãnex xex yõm / jacaré deitado - 15
5 - putux kup nox / frango-d’água perna comprida - 16
6 - putux kup mã na / saracura preta perna vermelha - 17
(-) - ‘ãnex xex yõm / jacaré deitado - 18
7 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop - 19
8 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop - 20
9 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop - 21
10 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop - 22
11 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop - 23
12 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop - 24
13 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop - 25
14 - ‘ãm mep kõmã xop / saiam todos juntos kõmãyxop - 26 
15 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i - 27
16 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i - 28
17 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i - 29 
18 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i - 30 
19 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i - 31 
20 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i - 32 
21 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i - 33
22 - kõmã xop ha a a i / kõmãyxop ha a a i - 34
(-) - kõmãk ni i xop / as mulheres dos kõmãy - 35
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(-) - kõmãk ni i xop / as mulheres dos kõmãy - 36 
(-) - kõmãk ni i’ai xop / as mulheres dos kõmãy, oba - 37
(-) - kõmãk ni i xop / as mulheres dos kõmãy - 38
(-) - kõmãk ni i xop / as mulheres dos kõmãy - 39
(-) - kõmãk ni i xop / as mulheres dos kõmãy - 40
(-) - kõmãk ni i’ai xop / as mulheres dos kõmãy, oba - 41
(-) - kõmãk ni i’ai xop / as mulheres dos kõmãy, oba - 42
(-) - kõmãk ni i’ai xop / as mulheres dos kõmãy, oba - 43 
(-) - kõmãk ni i’ai xop / as mulheres dos kõmãy, oba - 44 
(-) - kõmãk ni i’ai xop / as mulheres dos kõmãy, oba - 45 
23 - xa xup mã muk put - vai com a comida - 46
24 - xa xup mã muk put - vai com a comida - 47
(-) - xa xup ku gã put / vai menstruada - 48
25 - xa xup ku gã put / vai menstruada - 49
26 - pe yoy xa yoy put / vai com o macaco-prego - 50
27 - ‘ĩy xup mã muk pax / minha comida bonita - 51
28 - ‘ĩy xup mã muk pax / minha comida bonita - 52
(-) - ‘ĩy xup ku nux pax / vou lambendo limpando os dedos bonito - 53
(-) - ‘ĩy xit ku nux pax / vou comendo e limpando os dedos bonito - 54
(-) - ‘ĩy mũn ka nex pax / eu canto bonito - 55
29 - ‘ĩy mũn ka nex pax / eu canto bonito - 56
(-) - ‘ĩy mũn ku mãk pax / minha voz bonita - 57
30 - ‘ĩy mũn ku mãk pax / minha voz bonita - 58
(-) - ‘ĩy mõg konit pax / indo todos misturados bonito - 59
31 - ‘ĩy mõg konit pax / indo todos misturados bonito - 60
(-) - kuk mõg konit pax / a menstruada indo misturada às outras bonito - 61
32 - kuk mõg konit pax / a menstruada indo misturada às outras bonito - 62
33 - ‘ĩy xup mã muk pax / minha comida bonita - 63
34 - ‘ĩy xup mã muk pax / minha comida bonita - 64
(-) - ‘ĩy xup ku nux pax / vou lambendo limpando os dedos bonito - 65
35 - ‘ĩy xup ku nux pax / vou lambendo limpando os dedos bonito - 66
(-) - ‘ĩy xit ku nux pax / vou comendo e limpando os dedos bonito - 67
36 - ‘ĩy xit ku nux pax / vou comendo e limpando os dedos bonito - 68
(-) - ‘ĩy mũn ka nex pax / eu canto bonito - 69
37 - ‘ĩy mũn ka nex pax / eu canto bonito - 70
(-) - ‘ĩy mũn ku mãk pax / minha voz bonita - 71
38 - ‘ĩy mũn ku mãk pax / minha voz bonita - 72
39 - ‘ĩy mõg konit pax / indo todos misturados bonito - 73
40 - kuk mõg konit pax / a menstruada indo misturada às outras bonito - 74
41 - kõmãk xeka nut / lá vem kõmãy gordo - 75
42 - kõmãk kata xox / suçuarana com seus dentes - 76
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43 - kõmãk xa’ax ma / kõmãy, pega a roupa - 77
44 - kõmãk xa’ax ma / kõmãy, pega a roupa - 78
45 - kõmãk ‘ãpu xa / kõmãy, grita chamando - 79
46 - kõmãk ‘ãmãy kot / kõmãy, [colhe a] raiz da begônia - 80
47 - kõmãk pa’at pop / kõmãy, apanha as flechas - 81
48 - kõmãk kax ‘ã mix nãg / kõmãy pintando o rosto com pequenos motivos 
- 82
49 - kõmãk kax ‘ã mix nãg / kõmãy pintando o rosto com pequenos motivos 
- 83
(-) - hok kax ‘ã mix nãg / pintando cotidiano o rosto com pequenos motivos 
- 84
53 - hok kax ‘ã mix nãg / pintando cotidiano o rosto com pequenos motivos 
- 85
(-) - kõmãk kox yĩ kox kox mi / kõmãy sua vagina, os lábios dela, o períneo 
- 86
52 - kõmãk kox yĩ kox kox mi / kõmãy sua vagina, os lábios dela, o períneo 
- 87
54 - mi hax ya a (kutex kopox) / mi hax ya a (canto não-lexical) - 88
50 - kõmãk tut yõ kak nĩ / mãe de kõmãy, mamilo preto - 89
51 - kõmãk kuk yõ kak nĩ / kõmãy menstruada, mamilo preto - 90
(-) - mi hax ya a mi ax yax (kutex kopox) / mi hax ya a mi ax yax (canto 
não-lexical) - 91
55 - ko yut xop ku het nã / com farta tinta negra traçam no corpo semi-
círculos - 92
56 - ko yut xop ku het nã ku het nã / com farta tinta negra traçam no corpo 
semi-círculos, semi-círculos - 93
57 - kop na xop yĩ xit nã yĩ xit nã / abaixam o galho cheio de jenipapo, de 
jenipapo - 94
(-) - kop na xop yĩ xit nã yĩ xit nã / abaixam o galho cheio de jenipapo, de 
jenipapo - 95
58 - mãk pax yã’ã / a barriga bonita - 96
59 - mãk pax yã’ã / a barriga bonita - 97
(-) - ‘ãn nen nã’ã / o corpo com círculos - 98
60 - ‘ãn nen nã’ã / o corpo com círculos - 99
61 - mi hax ya a (kutex kopox) / mi hax ya a (canto não-lexical) - 100
(-) - ‘ãn nen nã ‘ãn nen nã / o corpo com círculos, com círculos - 101
(-) - mãk pax yã’ã / a barriga bonita - 102
(-) - ‘ãn nen nã’ã / o corpo com círculos - 103
62 - kõnãy mũ yõg kakap muk / kõmãy, nossa peneira de pesca queimou - 104
63 - kõnãy mũ yõg kakap muk / kõmãy, nossa peneira de pesca queimou - 105
64 - kõnãy mũ yõg kakap mi / kõmãy, nossa peneira de pesca listrada - 106
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65 - kõnãy mũ yõg ‘ã hi tap / kõmãy, nossas miçangas - 107
66 - ya’a’ak ha mi ax yax (kutex kopox) / ya’a’ak ha mi ax yax (canto não-le-
xical) - 108

KÕMÃYXOP MŨNĨY / KÕMÃYXOP PRETA

67 - mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te / um pica-pau no meio da pequena revoada 
me viu - 111
68 - mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te / um pica-pau no meio da pequena revoada 
me viu - 112
69 - xup kak mũ’ĩ nõg xop te / um papa-mel no meio do pequeno bando 
me viu - 113
70 - kãyãta xeka te / sucuri grande se enrolou - 114
71 - xoka meka mũn te / cotia comeu - 116
72 - tã kã mõxip hã nu / no corpo todo, vem parando pelo caminho - 117
73 - tã kã xaxip hã nu / no corpo todo, vem direto - 118
74 - ‘ãk pũ nã mep ‘ĩkux ‘ãna / vai subindo, rosto vermelho - 119
75 - ‘ãk pũ nã mep ‘ĩkux ‘ãna / vai subindo, rosto vermelho - 120
76 - kõmãk ‘ãpu ãmãy ‘ũm / kõmãy, pega begônia para mim - 121
77 - kõmãk ‘ãpu ãmãy ‘ũm / kõmãy, pega begônia para mim - 122
78 - pemi tu xex nex / vai descendo lá de cima do tronco - 123
79 - nã nã nãm hã / pinta de urucum - 124
80 - nã ku tut yãn xi nã yãn xi nã / dá [comida] para o [pintado com] urucum 
velho, dá - 125
81 - tu nog xop yãn xi nã yãn xi nã / dá [comida] pros filhos, dá - 126
82 - mĩm topa xop ‘õm / aqueles mĩm topa - 127
83 - mĩm topa xop ‘õm / aqueles mĩm topa - 128
84 - xupapox xop ‘õm / aqueles xupapox - 129
85 - xamoka xop’õm / aqueles xamoka - 130
86 - kup tap mã nãg ‘õm / aquele urubu pequeno - 131
87 - putuxo tix nãk / tesoura-do-brejo - 132
88 - mĩm topa xop / os mĩm topa - 133
89 - mĩm topa xop / os mĩm topa - 134
90 - xupapox xop / os xopapox - 135
91 - xamoka xop / os xamoka - 136
92 - kup tap mã nãg / o urubu pequeno - 137
93 - putux xo tix / tesoura-do-brejo - 138
94 - tux yĩ xux he / azulão virou [a cabeça de lado] - 139
(-) - tux yĩ xux he / azulão virou [a cabeça de lado] - 140
95 - tux yõ’õy he / passarinho meu primo virou [a cabeça de lado] - 141
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96 - tux yĩ kox tap / araponga bico preto - 142
97 - tux xox tap he / japu céu da boca preto virou [a cabeça de lado] - 143
98 - tux ku kox he / japim-guaxe virou [a cabeça de lado] - 144
99 - tux yĩ kana / bicudo-encarnado céu da boca vermelho - 145
100 - tux yĩ xux he / azulão virou [a cabeça de lado] - 146
101 - tux yõ’õy he / passarinho meu primo virou [a cabeça de lado] - 147
102 - tux yĩ kox tap / araponga bico preto - 148
103 - tu xox tap he / japu céu da boca preto virou [a cabeça de lado] - 149
104 - tux ku kox he / japim-guaxe virou [a cabeça de lado] - 150
105 - tux yĩ kana / bicudo-encarnado céu da boca vermelho - 151
106 - tux yĩ xux he / azulão virou [a cabeça de lado] - 152
(-) - putux yĩ xux mũn te / azulão ele mesmo - 153
107 - putux yõ’õy mũn te / passarinho meu primo ele mesmo - 154
108 - putux yĩ kox tap mũn te / araponga bico preto ela mesma - 155
109 - putux xox tap mũn te / japu céu da boca preto ele mesmo - 156
110 - putux ku kox mũn te / japim-guaxe ele mesmo - 157
111 - putux yĩ kana mũn te / bicudo-encarnado céu da boca vermelho ele 
mesmo - 158
112 - putux yĩ xux nãg / azulinho - 159
113 - putux yõ’õy nãg / passarinho meu priminho - 160
114 - putux yĩ kox tap / araponga bico preto - 161
115 - putux xox tap he / japu céu da boca preto virou [a cabeça de lado] - 162
116 - putux ku kox he / japim-guaxe virou [a cabeça de lado] - 163
117 - putux yĩ kana / bicudo-encarnado céu da boca vermelho - 164
130 - mĩm xux / planta - 165
131 - mĩm xax mĩm xax / casca de pau, casca de pau - 166
132 - ko’ax ko’ax / poaia, poaia - 167
118 - putux ko’ax / araçari-banana - 168
119 - putux po ta / pássaro chorou - 169
120 - putux ko’ax / araçari-banana - 170
121 - putux po ta / pássaro chorou - 171
122 - putux ko’ax õm / aquele araçari-banana - 172
123 - putux po ta’õm / aquele pássaro chorou - 173
124 - putux ko’ax õm / aquele araçari-banana - 174
125 - putux po ta õm / aquele pássaro chorou - 175
126 - putux ko’ax õm / aquele araçari-banana - 176
127 - putux po ta õm / aquele pássaro chorou - 177
128 - putux ko’ax õm / aquele araçari-banana - 178
129 - putux po ta õm / aquele pássaro chorou - 179
133 - mĩm xux xũm mĩy / folha brava - 180
134 - mĩm xax xũm mĩy / casca de pau brava - 181
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135 - ko’ax xũm mĩy / poaia brava - 182
(-) - ko’ax xũm mĩy / poaia brava - 183
136 - putux kox xeka’ã’õg / savacu-de-coroa, você não - 184
137 - putux kox xeka’ã’õg / savacu-de-coroa, você não - 185
140 - putux ma kox xop’ã’õg / que nem saí-verde, você não - 186
138 - putux xõ’ĩy xop’ã õg / que nem saí-andorinha, você não - 187
139 - putux ko no xop’ã’õg / garça, você não - 188
141 - ha ix yak a ya’ak (kutex kopox) / ha ix yak a ya’ak (canto não-lexical) 
- 189
142 - ãk ko xop ãna xop / pintem todas a vagina com farto urucum - 190
143 - ãk ko xop yĩ xux xop / pintem todas a vagina com farto azul-jenipapo 
- 191
144 - nãg’ã ko xop ãna xop / moças pintem a vagina com farto urucum - 192
145 - nãg’ã ko xop ã ko xop / moças pintem a vagina, pintem a vagina - 193
146 - hay i ya’ak (kutex kopox) / hay i ya’ak (canto não-lexical) - 194
147 - xit muk xeka / muita comida - 195
148 - xit muk xeka / muita comida - 196
149 - ko i xeka / muita batata-doce - 197
150 - xe tuk xeka / muita cerveja de batata-doce - 198
151 - tatik xeka / muita taioba - 199
152 - pa kõk xeka / muita banana-da-terra verde cozida - 200
153 - pa hit xeka / muita cana caiana - 201
154 - nã pok xeka / muito urucum - 202
(-) - nã kuk xeka / muito caldo de urucum - 203
155 - nã tok xeka / muita resina de urucum - 204
156 - xit muk xeka / muita comida - 205
157 - xit muk xeka / muita comida - 206
158 - ko i xeka / muita batata-doce - 207
159 - xe tuk xeka / muita cerveja de batata-doce - 208
160 - tatik xeka / muita taioba - 209
161 - pa kõk xeka / muita banana-da-terra verde cozida - 210
162 - pa hit xeka / muita cana caiana - 211
163 - nã pok xeka / muito urucum - 212
164 - nã tok xeka / muita resina de urucum - 213
165 - ‘ã pux me kop xip hãn nũ / serve pra mim e em seguida eu venho - 214
(-) - ‘ã pux me kop xip hãn nu - serve pra mim e em seguida eu venho - 215
166 - ‘ã pux me kop xi kop xip hãn nũ / serve pra mim e em seguida, e em 
seguida eu venho - 216
(-) - ‘ã pux me kop xi kop xip hãn nu / serve pra mim e em seguida, e em 
seguida eu venho - 217
169 - kõmãk yãm mũ yĩm xipmõ / kõmãy juntos com os braços pra cima - 218
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170 - kõmãk yãm mũ yĩm xi xipmõ / kõmãy juntos com os braços, braços 
pra cima - 219
167 - kõmãk nũy mõ xip / kõmãy, vai e fica lá - 220
168 - yãmẽ mõy pox kõhĩy max hã xip / vamos juntas pegar as flechas e 
acenar com elas - 221
171 - ‘ãte kõmãk yũm nũy / eu parti e deixei meu kõmãy - 222
(-) - ‘ãte kõmãk yũm nũy / eu parti e deixei meu kõmãy - 223
172 - ‘ãte xetak yũm nũy / eu parti e deixei meu pai - 224
173 - kuk xa nãg he / barata d’água rodando no rio - 225
174 - kuk xõ nẽ’ẽy / saracura no rio - 226
175 - tu xõ nẽ’ẽy / saracura piando - 227
176 - komãk õ me / não é meu kõmãy não - 229
177 - xetak õ me / não é meu pai não - 230
178 - kuk xa nãg he / barata d’água rodando no rio - 231
179 - kuk xõ nẽ’ẽy / saracura no rio - 232
180 - tu xõ nẽ’ẽy / saracura piando - 233
181 - kõmãk ‘õ me / não é meu kõmãy não - 234
182 - xetak ‘õ me / não é meu pai não - 235
183 - kuk xa nãg he / barata d’água rodando no rio - 236
184 - kuk xõ nẽ’ẽy / saracura no rio - 237
185 - tu xõ nẽ’ẽy / saracura piando - 238
186 - yõg kõmãk he / meu kõmãy se separou de mim - 239
187 - yõg xe tak he / meu pai se separou de mim - 240
188 - nũy mõy xapa put / [e] vai pegar a paca - 241
189 - nũy mõy xapa put / [e] vai pegar a paca - 242
192 - yĩ mõy ta nu xo / eu vou me banhar - 243
193 - yĩ kuk mĩ yũm / eu vou me sentar e bater as mãos na água - 244
190 - yĩ yãy ‘ãn net nã / eu vou me pintar - 245
191 - yĩ mĩm ‘ãn net nã / eu vou pintar o mĩmãnãm - 246
194 - xapak kõp ma / uma paca em cada mão - 247
195 - xapak kõp ma / uma paca em cada mão - 248
(-) - xapak pumi / escondendo as pacas - 249
196 - yãy ‘ã net nã / vou me pintar - 250
198 - mĩm ‘ã net nã / pintando mĩmãnãm - 251
197 - kuk mok pu mi / vendo a cachoeira - 252
(-) - nũy mõy tanu xo / vai banhar no rio - 253
(-) - ha i ya a a mi ‘a i (kutex kopox) / ha i ya a a mi ‘a i (canto não-lexical) 
- 254
199 - xok xax ‘ũm xup pa xup nẽ / fazendo do couro um escudo - 255
200 - xok xax ‘ũm xup pa xup nẽ / fazendo do couro um escudo - 256
201 e 202 - ‘ãmet koxeka xex nẽ / fazer casa grande - 257



348

203 - kõnãy xapak ‘ũ het nã / kõmãy atravessou com a paca - 258
(-) - kõnãy xapak ‘ĩk mõgã / kõmãy leva a paca contigo - 259
204 - mã ‘ãy xeka mim ma mõ / jacaré grande deitado - 260
205 - xok tut xeka yũm ma mõ / hipopótamo grande sentado - 261
206 - pu tux tu nãg xip ma mõ / jaçanã mãezinha de pé - 262
207 - pu tux xa not xip ma mõ / maçarico-preto de pé - 263
208 - pu tux ka yõg xip ma mõ / garça-branca-grande de pé - 264
209 - pu tux kokok xip ma mõ / goraz de pé - 265
210 - pu tux xe xex xip ma mõ / martim-pescador de pé - 266
(-) - pu tux xe xex xip ma mõ / martim-pescador de pé - 267
(-) - putux ko kok xip ma mõ / goraz de pé - 268
(-) - pu tux ka yõg xip ma mõ / garça-branca-grande de pé - 269
(-) - pu tux xa not xip ma mõ / maçarico-preto de pé - 270
211 - ha i ya a a mi ‘a i (kutex kopox) / ha i ya a a mi ‘a i (canto não-lexical) 
- 271
212 - pu tux xa not ‘õm xa / então maçarico-preto - 272
213 - pu tux ka yõg ‘õm xa / então garça-branca-grande - 273
214 - pu tux kokok ‘õm xa / então goraz - 274
(-) - putux xe xex õm xa / então martim-pescador - 275
218 - putux xe xex õm xa / então martim-pescador - 276
217 - pu tux kokok ‘õm xa / então goraz - 277
216 - pu tux ka yõg ‘õm xa / então garça-branca-grande - 278
215 - pu tux xa not õm xa / então maçarico-preto - 279
219 - xupa põy nãg õm / ela a lontra pequena - 280
220 - xupa põy nãg õm / ela a lontra pequena - 281
221 - xupa põy nãg õm / ela a lontra pequena - 282
222 - xupa põy nãg õm / ela a lontra pequena - 283
223 - yõg xapak xop tu / com as minhas pacas - 284
224 - yõg xapak xop tu / com as minhas pacas - 285
225 - yõg xapak xop tu / com as minhas pacas - 286
226 - yõg xapak xop tu / com as minhas pacas - 287
227 - tup nox to pax nãm mi i / cabeça molhada deitada - 288
228 - tup nox to pax nãm mi i / cabeça molhada deitada - 289
229 - kõ mãk tap nãg / meu velho kõmãy - 290
230 - kõ mãk tap nãg / meu velho kõmãy - 291
(-) - kõ mãk pa nap nãg / kõmãy anão - 292
231 - kõ mãk pa nap nãg / kõmãy anão - 293
(-) - kõ mãk xox nãg / kõmãy com dentinhos de leite - 294
232 - kõ mãk xox nãg / kõmãy com dentinhos de leite - 295
233 - kõ mãk tap nãg / meu velho kõmãy - 296
234 - kõ mãk tap nãg / meu velho kõmãy - 297
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(-) - kõ mãk pa nap nãg / kõmãy anão - 298
235 - kõ mãk pa nap nãg / kõmãy anão - 299
(-) - kõ mãk xox nãg / kõmãy com dentinhos de leite - 300
236 - kõ mãk xox nãg / kõmãy com dentinhos de leite - 301

KÕMÃYXOP ‘ÃTA / KÕMÃYXOP VERMELHA

(-) - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela - 305
237 e 246 - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela - 306
238 e 247 - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela - 307
(-) - ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe - 308
239 - ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe - 309
240 - ĩy tak yũm ma / onde está meu pai - 311
(-) - ĩy tak yũm ma / onde está meu pai - 312
(-) - kõmãk yũm ma / onde está o kõmãy - 314
241 - xe tak yũm ma / onde está seu pai - 316
242 - xe tak yũm ma / onde está seu pai - 318
243 - yã mẽy yũm ma / onde está yãmĩy - 320
244 - xa mok yũm ma / onde está o yãmĩy cachoeira - 322
245 e 248 - tux muk yũm ma / onde está a vagina - 324
249 - tux tok yũm ma / onde está o algodão - 326
250 - tux tox xup ma / onde se estende a rede grande - 328
251 - tut pe xup ma / onde se estende a rede pequena - 330
257 e 258 - tux pe yũm ma / onde está guardada a tipóia - 332
252 - tux pe xip ma / onde se carrega a tipóia - 334
(-) - tux pe xup ma / onde está pendurada a tipóia - 336
253 - tut kox yũm ma / onde está a bolsa - 338
255 e 256 - tux kox yũm ma / onde está a touca de algodão - 340
254 - tux kox xip ma / onde se usa a touca de algodão - 342
(-) - tux kox xup ma / onde se usa a touca de algodão - 344
259 e 260 - tux hĩy xip ma / onde estão enrolando fio na flecha - 346
261 - tux nĩy yũm ma / onde estão fazendo fio - 348
262, 263 e 264 - tux hi xip ma / onde estão tirando a fibra da embaúba - 350
(-) - tux hox yũm ma / onde estão as mechas de algodão - 352
265 - ‘ã hit yũm ma / onde está o fio - 354
267 - nãn kup yũm ma / onde está o pé de urucum - 356
268 - nãn kup xip ma / onde se levanta o pé de urucum - 358
269 - nãn xux xip ma / onde se levantam as folhas do urucum - 360
270 - nãn tut xip ma / onde se levantam as frutas do urucum - 362
271 - nãn xax xip ma / onde se levantam as cascas secas do urucum - 364
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272 - nãn xap xip ma / onde se coa a borra do urucum - 366
(-) - nãn tap xip ma / onde se levanta o urucum maduro - 368
273 - nãn kuk xup ma / onde está a tinta do urucum - 370
(-) - nãn tok yũm ma / onde está a resina do urucum - 372
(-) - nãn xat xip ma / onde se levanta o tiê-sangue - 374
274 - na ix yũm ma / onde está a panela de barro - 376
275 - ĩy kuk xup ma / onde corre meu rio - 378
276 - ‘ã mot mi ma / no fundo onde está a areia - 380
277 - ‘ĩy met yũm ma / onde está minha casa - 382
278 - mĩm xap yũm ma / onde está a casa - 384
279 - mĩm xap xip ma / onde está a parede - 386
(-) - mĩm xap mi ma / onde está a cama - 388
280 e 281 - mĩm xap xup ma / onde está o telhado - 390
282 - mĩm tap mi ma / onde tombou o pau seco - 392
283 - mĩm tap xup ma / onde ficou enganchado o pau seco - 394
284 - mĩm tap xip ma / onde está de pé o pau seco - 396
285 - ãm nĩy xup ma / onde está a noite - 398
286 - ‘ãm tap xip ma / onde se levanta o jupará - 400
287 - hãm tup xup ma / onde está o dia - 402
288 - hãm xox xip ma / onde está quase amanhecendo - 404
289 - hãm hox xup ma / onde está nublado - 406
290 e 266 - hãm hep xup ma / onde paira o orvalho - 408
291 - ãk mãn yũm ma / junto da lua - 410
292 - xãy nẽy xip ma / onde se levanta o sol - 412

a-293, b-340 - kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ / kõmãy, vamos juntas - 414
a-294, b-341 - kõnãy yãm mẽ’ẽ mõ / kõmãy, vamos juntas - 415
a-295, b-342 - ‘ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe - 416
a-296, b-343 - ‘ĩy tak yũm ma / onde está meu pai - 417
a-297, b-344 - kõmãk yũm ma / onde está o kõmãy - 418
a-298, b-345 - xe tak yũm ma / onde está seu pai - 419
a-299, b-346 - yã mẽy yũm ma / onde está yãmĩy - 420
a-300, b-347 - xa mok yũm ma / onde está o yãmĩy cachoeira - 421
a-301, b-348 - tux muk yũm ma / onde está a vagina - 422
a-302, b-349 - tux tok yũm ma / onde está o algodão - 423
a-(-), b-(-) - tux tox xup ma / onde se estende a rede grande - 424
a-304, b-(-) - tut pe xup ma / onde se estende a rede pequena - 425
a-308 b-(-) - tux pe yũm ma / onde se guarda a tipóia - 426
a-(-), b-(-) - tux pe xip ma / onde se carrega a tipóia - 427
a-305, b-(-) - tux pe xup ma / onde se pendura a tipóia - 428
a-307, b-(-) - tut kox yũm ma / onde está a bolsa - 429
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a-303, b-(-) - tux kox yũm ma / onde está a touca de algodão - 430
a-(-), b-(-) - tux kox xup ma / onde se usa a touca de algodão - 431
a-309, b-350 - tux hĩy xip ma / onde estão enrolando fio na flecha - 432
a-310, b-351 - tux nĩy yũm ma / onde estão fazendo fio - 433
a-311, b-352 - tux hi xup ma / onde estão tirando a fibra da embaúba - 434
a-306, b-(-) - tux hox yũm ma / onde estão as mechas de algodão - 435
a-312, b-353 - ‘ã hit yũm ma / onde está o fio - 436
a-313, b-354 - nãn kup yũm ma / onde está o pé de urucum - 437
a-314, b-355 - nãn kup xip ma / onde se levanta o pé de urucum - 438
a-315, b-(-) - nãn xux xip ma / onde se levantam as folhas de urucum - 439
a-(-), b-356 - nãn tut xip ma / onde se levantam as frutas do urucum - 440
a-316 e 320, b-(-) - nãn xax xip ma / onde se levantam as cascas secas do 
urucum - 441
a-317, b-(-) - nãn xap xip ma / onde se coa a borra do urucum - 442
a-(-), b-(-) - nãn tap xip ma / onde se levanta o urucum maduro - 443
a-318, b-(-) - nãn kuk xup ma / onde está a tinta do urucum - 444
a-(-), b-(-) - nãn tok yũm ma / onde está a resina do urucum - 445
a-319, b-(-) - nãn xat xip ma / onde se levanta o tiê-sangue - 446
a-321, b-357 - na ix yũm ma / onde está a panela de barro - 447
a-322, b-(-) - ĩy kuk xup ma / onde corre meu rio - 448
a-323, b-(-) - ‘ã mot mi ma / no fundo onde está a areia - 449
a-324, b-(-) - ‘ĩy met yũm ma / onde está minha casa - 450
a-325, b-(-) - mĩm xap yũm ma / onde está a casa - 451
a-326, b-(-) - mĩm xap xip ma / onde está a parede - 452
a-328, b-(-) - mĩm xap mi ma / onde está a cama - 453
a-327, b-(-) - mĩm xap xup ma / onde está o telhado - 454
a-329, b-358 - mĩm tap mi ma / onde tombou o pau seco - 455
a-330, b-(-) - mĩm tap xup ma / onde ficou enganchado o pau seco - 456
a-331, b-(-) - mĩm tap xip ma / onde está de pé o pau seco - 457
a-332, b-359 - ‘ãm nĩy xup ma / onde está a noite - 458
a-333, b-(-) - ‘ãm tap xip ma / onde se levanta o jupará - 459
a-334, b-360 - hãm tup xup ma / onde está o dia - 460
a-335, b-(-) - hãm xox xip ma / onde está quase amanhecendo - 461
a-336, b-361 - hãm hox xup ma / onde está nublado - 462
a-337, b-362 - hãm hep xup ma / onde paira o orvalho - 463
a-338, b-(-) - ‘ãk mãn yũm ma / junto da lua - 464
a-339, b-363 - xãy nẽy xip ma / onde se levanta o sol - 465

364 - kõnãy me mõy ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, ficar em minha 
casa - 466
365 - kõnãy me mõy ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, ficar em minha 



352

casa - 467
366 - kõnãy me mõy ĩy tut yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
minha mãe - 468
367 - kõnãy me mõy ĩy tak yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
meu pai - 469
368 - kõnãy me mõy kõmãk yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
o kõmãy - 470
369 - kõnãy me mõy xe tak yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
seu pai - 471
370 - kõnãy me mõy yãm mẽy yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde 
está yãmĩy - 472
371 - kõnãy me mõy xa mok yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
o yãmĩy cachoeira - 473
372 - kõnãy me mõy tux muk yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
a vagina - 474
(-) - kõnãy me mõy tux tok yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
o algodão - 475
(-) - kõnãy me mõy tux tox xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde se es-
tende a rede grande - 476
(-) - kõnãy me mõy tux tox yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está a 
rede grande - 477
(-) - kõnãy me mõy tut pe xup ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde se esten-
de a rede pequena - 478
(-) - kõnãy me mõy tux pe yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
guardada a tipóia - 479
(-) - kõnãy me mõy tut kox yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
a bolsa - 480
(-) - kõnãy me mõy tux kox yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
a touca de algodão - 481

(-) - kõnãy me mõy tux pot yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
o algodão - 482
(-) - kõnãy me mõy tux nĩy yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde estão 
fazendo fio - 483
(-) - kõnãy me mõy tux hox yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde estão 
as mechas de algodão - 484
(-) - kõnãy me mõy tux tok yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
o algodão - 485
(-) - kõnãy me mõy ‘ã hit yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está o 
fio - 486
373 - kõnãy me mõy nãn kup yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
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o pé de urucum - 487
(-) - kõnãy me mõy nãn kup xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde se 
levanta o pé de urucum - 488
(-) - kõnãy me mõy nãn xux xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde se 
levantam as folhas do urucum - 489
(-) - kõnãy me mõy nãn tut xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde se le-
vantam as frutas do urucum - 490
(-) - kõnãy me mõy nãn xax xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde se 
levantam as cascas secas do urucum - 491
(-) - kõnãy me mõy nãn xap xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde se coa 
a borra do urucum - 492
(-) - kõnãy me mõy nãn kuk xup ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
a tinta do urucum - 493
(-) - kõnãy me mõy nãn tok yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
a resina do urucum - 494
(-) - kõnãy me mõy nãn xat xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde se 
levanta o tiê-sangue - 495
(-) - kõnãy me mõy na ix yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está a 
panela de barro - 496
(-) - kõnãy me mõy ‘ĩ kuk xup ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde corre 
meu rio - 497
(-) - kõnãy me mõy ãm mot mi ma / kõmãy, vá nos passos dela, no fundo 
onde está a areia - 497
(-) - kõnãy me mõy ‘ĩy met yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
minha casa - 499
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
a casa - 500
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
a parede - 501
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap mi ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
a cama - 502
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap xup ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
o telhado - 503
(-) - kõnãy me mõy mĩm tap mi ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde tom-
bou o pau seco - 504
(-) - kõnãy me mõy mĩm tap xup ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde ficou 
enganchado o pau seco - 505
(-) - kõnãy me mõy mĩm tap xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
de pé o pau seco - 506
(-) - kõnãy me mõy ãm nĩy xup ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está a 
noite - 507



354

(-) - kõnãy me mõy ãm tap xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde se le-
vanta o jupará - 508
(-) - kõnãy me mõy hãm tup xup ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
o dia - 509
(-) - kõnãy me mõy hãm xox xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
quase amanhecendo - 510
(-) - kõnãy me mõy hãm hox xup ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde está 
nublado - 511
(-) - kõnãy me mõy hãm hep xup ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde paira 
o orvalho - 512
(-) - kõnãy me mõy ‘ãk mã yũm ma / kõmãy, vá nos passos dela, junto da 
lua - 513
(-) - kõnãy me mõy xax nẽy xip ma / kõmãy, vá nos passos dela, onde se 
levanta o sol - 514

374 - kõnãy me mõy ĩy tut yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está minha mãe, ficar em minha casa - 515
(-) - kõnãy me mõy ĩy tak yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está meu pai, ficar em minha casa - 516
(-) - kõnãy me mõy kõmãk yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o kõmãy, ficar em minha casa - 517
(-) - kõnãy me mõy xe tak yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está seu pai, ficar em minha casa - 518
(-) - kõnãy me mõy yãm mẽy yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está yãmĩy, ficar em minha casa - 519
(-) - kõnãy me mõy xa mok yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o yãmĩy, ficar em minha casa cachoeira - 520
(-) - kõnãy me mõy tux muk yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a vagina, ficar em minha casa - 521
(-) - kõnãy me mõy tux tok yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o algodão, ficar em minha casa - 522
(-) - kõnãy me mõy tux tox xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se estende a rede grande, ficar em minha casa - 523
(-) - kõnãy me mõy tux tox yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a rede grande, ficar em minha casa - 524
(-) - kõnãy me mõy tut pe xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se estende a rede pequena, ficar em minha casa - 525
(-) - kõnãy me mõy tux pe yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está guardada a tipóia, ficar em minha casa - 526
(-) - kõnãy me mõy tut kox yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a bolsa, ficar em minha casa - 527
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(-) - kõnãy me mõy tux kox yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a touca de algodão, ficar em minha casa - 528
(-) - kõnãy me mõy tux hĩy yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde estão enrolando fio na flecha, ficar em minha casa - 529
(-) - kõnãy me mõy tux pot yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o algodão, ficar em minha casa - 530
(-) - kõnãy me mõy tux nĩy yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde estão fazendo fio, ficar em minha casa - 531
(-) - kõnãy me mõy tux hox yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde estão as mechas de algodão, ficar em minha casa - 532
(-) - kõnãy me mõy tux tok yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o algodão, ficar em minha casa - 533
(-) - kõnãy me mõy ‘ã hit yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o fio, ficar em minha casa - 534
375 - kõnãy me mõy nãn kup yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está o pé de urucum, ficar em minha casa - 535
(-) - kõnãy me mõy nãn kup xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o pé de urucum, ficar em minha casa - 536
(-) - kõnãy me mõy nãn xux xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levantam as folhas do urucum, ficar em minha casa - 537
(-) - kõnãy me mõy nãn tut xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levantam as frutas do urucum, ficar em minha casa - 538
(-) - kõnãy me mõy nãn xax xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levantam as cascas secas do urucum, ficar em minha casa - 539
(-) - kõnãy me mõy nãn xap xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se coa a borra do urucum, ficar em minha casa - 540
(-) - kõnãy me mõy nãn kuk xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a tinta do urucum, ficar em minha casa - 541
(-) - kõnãy me mõy nãn tok yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a resina do urucum, ficar em minha casa - 542
(-) - kõnãy me mõy nãn xat xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o tiê-sangue, ficar em minha casa - 543
(-) - kõnãy me mõy na ix yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a panela de barro, ficar em minha casa - 544
(-) - kõnãy me mõy ‘ĩ kuk xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde corre meu rio, ficar em minha casa - 545
(-) - kõnãy me mõy ãm mot mi ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
no fundo onde está a areia, ficar em minha casa - 546
(-) - kõnãy me mõy ‘ĩy met yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está minha casa, ficar em minha casa - 547
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
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onde está a casa, ficar em minha casa - 548
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a parede, ficar em minha casa - 549
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap mi ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a cama, ficar em minha casa - 550
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o telhado, ficar em minha casa - 551
(-) - kõnãy me mõy mĩm tap mi ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde tombou o pau seco, ficar em minha casa - 552
(-) - kõnãy me mõy mĩm tap xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde ficou enganchado o pau seco, ficar em minha casa - 553
(-) - kõnãy me mõy mĩm tap xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está de pé o pau seco, ficar em minha casa - 554
(-) - kõnãy me mõy ãm nĩy xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a noite, ficar em minha casa - 555
(-) - kõnãy me mõy ãm tap xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o jupará, ficar em minha casa - 556
(-) - kõnãy me mõy hãm tup xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o dia, ficar em minha casa - 557
(-) - kõnãy me mõy hãm xox xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está quase amanhecendo, ficar em minha casa - 558
(-) - kõnãy me mõy hãm hox xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está nublado, ficar em minha casa - 559
(-) - kõnãy me mõy hãm hep xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde paira o orvalho, ficar em minha casa - 560
(-) - kõnãy me mõy ‘ãk mã yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
junto da lua, ficar em minha casa - 561
376 - kõnãy me mõy xax nẽy xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o sol, ficar em minha casa - 562

(-) - kõnãy me mõy ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, ficar em minha 
casa - 563
377 - kõnãy me mõy ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, ficar em minha 
casa - 564
378 - kõnãy me mõy ĩy tut yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está minha mãe, ficar em minha casa - 565
(-) - kõnãy me mõy ĩy tak yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está meu pai, ficar em minha casa - 566
379 - kõnãy me mõy kõmãk yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o kõmãy, ficar em minha casa - 567
(-) - kõnãy me mõy xe tak yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
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onde está seu pai, ficar em minha casa - 568
(-) - kõnãy me mõy yãm mẽy yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está yãmĩy, ficar em minha casa - 569
380 - kõnãy me mõy xap mok yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está o yãmĩy cachoeira, ficar em minha casa - 570
381 - kõnãy me mõy tux muk yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está a vagina, ficar em minha casa - 571
(-) - kõnãy me mõy tux tok yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o algodão, ficar em minha casa - 572
(-) - kõnãy me mõy tux tox xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se estende a rede grande, ficar em minha casa - 573
(-) - kõnãy me mõy tut pe xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se estende a rede pequena, ficar em minha casa - 574
(-) - kõnãy me mõy tux pe yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se guarda a tipóia, ficar em minha casa - 575
(-) - kõnãy me mõy tux pe xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se carrega a tipóia, ficar em minha casa - 576
(-) - kõnãy me mõy tux pe xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se pindura a tipóia, ficar em minha casa - 577
382 - kõnãy me mõy tut kox yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a bolsa, ficar em minha casa - 578
(-) - kõnãy me mõy tux kox yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a touca de algodão, ficar em minha casa - 579
(-) - kõnãy me mõy tux kox xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se usa a touca de algodão, ficar em minha casa - 580
(-) - kõnãy me mõy tux hĩy xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde estão enrolando fio na flecha, ficar em minha casa - 581
(-) - kõnãy me mõy tux nĩy yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde estão fazendo fio, ficar em minha casa - 582
(-) - kõnãy me mõy tux hi xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde estão tirando a fibra da embaúba, ficar em minha casa - 583
(-) - kõnãy me mõy tux hox yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde estão as mechas de algodão, ficar em minha casa - 584
(-) - kõnãy me mõy ‘ã hit yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o fio, ficar em minha casa - 585
383 - kõnãy me mõy nãn kup yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está o pé de urucum, ficar em minha casa - 586
(-) - kõnãy me mõy nãn kup xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o pé de urucum, ficar em minha casa - 587
(-) - kõnãy me mõy nãn xux xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levantam as folhas de urucum, ficar em minha casa - 588
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(-) - kõnãy me mõy nãn tut xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levantam as frutas do urucum, ficar em minha casa - 589
(-) - kõnãy me mõy nãn xax xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levantam as cascas secas do urucum, ficar em minha casa - 590
(-) - kõnãy me mõy nãn xap xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se coa a borra do urucum, ficar em minha casa - 591
(-) - kõnãy me mõy nãn tap xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o urucum maduro, ficar em minha casa - 592
(-) - kõnãy me mõy nãn kuk xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a tinta do urucum, ficar em minha casa - 593
(-) - kõnãy me mõy nãn tok yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a resina do urucum, ficar em minha casa - 594
(-) - kõnãy me mõy nãn xat xit ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o tiê-sangue, ficar em minha casa - 595
(-) - kõnãy me mõy na ix yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a panela, ficar em minha casa - 596
(-) - kõnãy me mõy ‘ĩy kuk xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde corre meu rio, ficar em minha casa - 597
(-) - kõnãy me mõy ãm mot mi ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
no fundo onde está a areia, ficar em minha casa - 598
(-) - kõnãy me mõy ĩy met yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está minha casa, ficar em minha casa - 599
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a casa, ficar em minha casa - 600
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a parede, ficar em minha casa - 601
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap mi ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a cama, ficar em minha casa - 602
(-) - kõnãy me mõy mĩm xap xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está o telhado, ficar em minha casa - 603
(-) - kõnãy me mõy mĩm tap mi ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde tombou o pau seco, ficar em minha casa - 604
(-) - kõnãy me mõy mĩm tap xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde ficou enganchado o pau seco, ficar em minha casa - 605
(-) - kõnãy me mõy mĩm tap xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está de pé o pau seco, ficar em minha casa - 606
(-) - kõnãy me mõy ‘ãm nĩy xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está a noite, ficar em minha casa - 607
(-) - kõnãy me mõy ãm tap xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o jupará, ficar em minha casa - 608
384 - kõnãy me mõy hãm tup xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
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dela, onde está o dia, ficar em minha casa - 609
(-) - kõnãy me mõy hãm xox xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde está quase amanhecendo, ficar em minha casa - 610
385 - kõnãy me mõy hãm hox xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos 
dela, onde está nublado, ficar em minha casa - 611
(-) - kõnãy me mõy hãm hep xup ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde paira o orvalho, ficar em minha casa - 612
(-) - kõnãy me mõy ‘ãk mã yũm ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
junto da lua, ficar em minha casa - 613
386 - kõnãy me mõy xay nẽy xip ma ĩy mõ ko xi / kõmãy, vá nos passos dela, 
onde se levanta o sol, ficar em minha casa - 614

387 - xup nẽ gã tu nã kãm mi / a noite desceu e se deitou - 615
388 - xup xo xop tu nũn hãm mi / o dia desceu e se deitou - 616
389 - hãm ho xex tu nã kãm mi / o algodão desceu e se deitou - 617
390 - kax pa xop mõ yũm hãn nu / o sol veio boiando veio - 618
391 - xet pa xop tu xup hãn nũ / a lua veio flutuando veio - 619
392 - xix xeka mõ yũm hãn nu / a Estrela Grande veio boiando veio - 620
(-) - xix kata mõ yũm hãn nu / a Estrela Vermelha veio boiando veio - 621
393 - xix nox xex tu xup hãn nũ / a Constelação Muito Comprida veio flu-
tuando veio - 622
394 - xix pata mõ yũm hãn nu / a Constelação do Pé veio boiando veio - 621
395 - xup nẽ gã / a noite - 624
396 - xup xo xop / o dia - 626
397 - hãm ho xex / o algodão - 628
398 - kax pa xop / o sol - 630
399 - xet pa xop / a lua - 632
400 - xix xeka / a Estrela Grande - 634
(-) - xix kata / a Estrela Vermelha - 636
401 - xix nox xex / a Constelação Comprida - 638
402 - xix pata / a Constelação do Pé - 640

‘ŨYÃY MAHAP / BRINCADEIRA DE RODA

(-) - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela - 645
(-) - ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe - 646
(-) - ĩy tak yũm ma / onde está meu pai - 647
(-) - kõmãk yũm ma / onde está o kõmãy - 648
(-) - xetak yũm ma / onde está seu pai - 649
(-) - yãm mẽy yũm ma / onde está yãmĩy - 650
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(-) - xamok yũm ma / onde está o yãmĩy cachoeira - 651
(-) - tut ‘õm mõ / a mãe está indo - 652
(-) - tut ku nit / a mãe uma bolsa - 653
407 - kuk xup mep mã / pega água e traz pra mim - 654
(-) - yãm mẽy pup mi / olhar yãmĩy - 655
(-) - xamok pup mi / olhar o yãmĩy cachoeira - 656
403 - mũ nĩn xaku / onde estão as a- - 657
404 - mũ nĩn yãyã / onde estão os a- - 658
405 - mũ nĩn pu nu / onde estão os yãmĩy papa- - 659
406 - mũ nĩn mõk mõk / onde estão os yãmĩy ga- - 660
408 - ya’a ap mi ax (kutex kopox) / ya’a ap mi ax (canto não-lexical) - 661

KÕMÃYXOP MŨNĨN TE ‘ÃM MUK XAX / KÕMÃYXOP PRETA PEDE 
COMIDA

(-) - putux xe xex õm xa / então martim-pescador - 665
(-) - pu tux kokok ‘õm xa / então goraz - 666
409 - pu tux ka yõg ‘õm xa / então garça-branca-grande - 667
410 - pu tux xa not ‘õm xa / então maçarico-preto - 668
411 - putux xe xex õm xa / então martim-pescador - 669
412 - putux kokok ‘õm xa / então goraz - 670
413 - putux ka yõg ‘õm xa / então garça-branca-grande - 671
414 - putux xa not ‘õm xa / então maçarico-preto - 672
415 - putux xe xex xip ma mõ / martim-pescador de pé - 673
416 - putux ko kok xip ma mõ / goraz de pé - 674
417 - putux ka yõg xip ma mõ / garça-branca-grande de pé - 675
418 - putux xa not xip ma mõ / maçarico-preto de pé - 676
422 - putux tu nãg xip ma mõ / jaçanã mãezinha de pé - 677
423 - xok tut xeka yũm ma mõ / hipopótamo grande sentado - 678
424 - mã ‘ãy xeka mim ma mõ / jacaré grande deitado - 679
419 - kõnãy xapak ‘ũ het nã / kõmãy atravessa com a paca - 680
421 - kõnãy ‘ã mõg ‘ã xet nũy / kõmãy vai sozinho - 681
420 - kõnãy xapak ‘ĩk mõgã / kõmãy leva a paca contigo - 682
425 - xok xax ‘ũm xup pa xup nẽ / fazendo do couro um escudo - 683
426 - ha i ya a a mi ‘a i (kutex kopox) / ha i ya a a mi ‘a i (canto não-lexical) 
- 684
(-) - xapak kõp ma / uma paca em cada mão - 685
428 - xapak kõp ma / uma paca em cada mão - 686
427 - xapak pumi / escondendo as pacas - 687
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(-) - xapak pumi / escondendo as pacas - 688
(-) - yãy ‘ã net nã / vou me pintar - 689
(-) - yãy ‘ã net nã / vou me pintar - 690
(-) - mĩm ‘ã net nã / pintando mĩmãnãm - 691
(-) - mĩm ‘ã net nã / pintando mĩmãnãm - 692
429 - kuk mok pu mi / vendo a cachoeira - 693

430 - nũy mõy xapa put / [e] vai pegar a paca - 694
431 - yĩ mõy ta nu xo / eu vou me banhar - 695
(-) - yĩ kuk mĩ yũm / eu vou me sentar e bater as mãos na água - 696
(-) - yĩ yãy ‘ãn net nã / eu vou me pintar - 697
(-) - yĩ mĩm ‘ãn net nã / eu vou pintar o mĩmãnãm - 698

(-) - kuk xa nãg he / barata d’água rodando no rio - 699
(-) - kuk xõ nẽ’ẽy / saracura no rio - 700
(-) - tu xõ nẽ’ẽy / saracura piando - 701
(-) - kõmãk ‘õ me / não é meu kõmãy não - 702
(-) - xetak ‘õ me / não é meu pai não - 703
(-) - kuk xa nãg he / barata d’água rodando no rio - 704
(-) - kuk xõ nẽ’ẽy / saracura no rio - 705
(-) - tu xõ nẽ’ẽy / saracura piando - 706
(-) - yõg kõmãk he / meu kõmãy se separou de mim - 707
(-) - yõg xe tak he / meu pai se separou de mim - 708

(-) - ‘ãte kõmãk yũm nũy / eu parti e deixei meu kõmãy - 709
(-) - ‘ãte kõmãk yũm nũy / eu parti e deixei meu kõmãy - 710
(-) - ‘ãte xetak yũm nũy / eu parti e deixei meu pai - 711
(-) - yãmẽ mõy pox kõhĩy max hã xip / vamos juntas pegar as flechas e acenar 
com elas - 712
(-) - kõmãk yãm mũ yĩm xipmõ / kõmãy juntos com os braços pra cima - 713
(-) - yĩ kõmãk yãm mũ yĩm xi xipmõ / vamos kõmãy juntos com os braços 
pra cima, pra cima - 714
(-) - ‘ã pux me kop xip hãn nu / serve pra mim e em seguida eu venho - 715
(-) - ‘ã pux me kop xip hãn nu / serve pra mim e em seguida eu venho - 716
(-) - ‘ã pux me kop xi kop xip hãn nu / serve pra mim e em seguida, e em 
seguida eu venho - 717
(-) - ‘ã pux me kop xi kop xip hãn nũ / serve pra mim e em seguida, e em 
seguida eu venho - 718
(-) - xit muk xeka / muita comida - 719
(-) - ko i xeka / muita batata-doce - 720
(-) - xe tuk xeka / muita cerveja de batata-doce - 721
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(-) - tatik xeka / muita taioba - 722
(-) - pa kõk xeka / muita banana-da-terra verde cozida - 723
(-) - pa hit xeka / muita cana caiana - 724
(-) - nã pok xeka / muito urucum - 725
(-) - nã kuk xeka / muito caldo de urucum - 726
(-) - nã tok xeka / muita resina de urucum - 727
(-) - xit muk xeka / muita comida - 728
(-) - ko i xeka / muita batata-doce - 729
(-) - xe tuk xeka / muita cerveja de batata-doce - 730
(-) - tatik xeka / muita taioba - 731
(-) - pa kõk xeka / muita banana-da-terra verde cozida - 732
(-) - pa hit xeka / muita cana caiana - 733
(-) - nã pok xeka / muito urucum - 734
(-) - nã kuk xeka / muito caldo de urucum - 735
(-) - nã tok xeka / muita resina de urucum - 736

(novos cantos)
432 - putux tut xex / frango-d’água mãezona - 738
433 - putux ko xap / asa-branca - 739
434 - putux ko ko / goraz - 740
435 - putux ka yõg / garça-branca-pequena - 741
436 - putux xa not / maçarico-preto - 742
437 - xu tap ni xop / as mulheres todas pintadas de preto - 743
438 - ya ap mi ax (kutex kopox) / ya ap mi ax (canto não-lexical) - 744
439 - putux tut xex / frango-d’água mãezona - 745
440 - putux ko xap / asa-branca - 746
441 - putux ko ko / goraz - 747
442 - putux ka yõg / garça-branca-pequena - 748
(-) - putux xa not / maçarico-preto - 749
443 - xu tap ni xop / as mulheres todas pintadas de preto - 750
(-) - putux tut xex / frango-d’água mãezona - 751
(-) - putux ko xap / asa-branca - 752
(-) - putux ko ko / goraz - 753
(-) - putux ka yõg / garça-branca-pequena - 754
(-) - putux xa not / maçarico-preto - 755
(-) - xu tap ni xop / as mulheres todas pintadas de preto - 756
444 - ya ap mi ax (kutex kopox) / ya ap mi ax (canto não-lexical) - 757
(-) - nũy mõy xa pak put / [e] vai pegar a paca - 758
445 - xa pak nãg xop tu / um bando de pacas pequenas - 759
446 - xa pak nãg xop tu / um bando de pacas pequenas - 760
447 - xa pak koma / no meio das pacas - 761
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448 - xa pak koma / no meio das pacas - 762
449 - ‘ãm um / vão cozinhar - 763
450 - ‘ãm um / vão cozinhar - 764
451 - ‘ãm pu / venham [trazer] - 765
452 - ‘ãm pu / venham [trazer] - 766
453 - ‘ãm pu nũ / venham [trazer] pra mim - 767
454 - ‘ãm pu nu / venham [trazer] pra mim - 768
460 - pata mip xex / pé bem comprido - 769
461 - pata mip xex / pé bem comprido - 770
455 e 462 - pata mip nãg / pé bem curtinho - 771
456 - pata kax nãg / passos silenciosos - 772
(-) - pata kax xex / passos barulhentos - 773
457 - xok pata mip nãg / bicho, pé bem curtinho - 774
458 - ‘ãmuk max nũ / tragam comida pra mim - 775
459 - yĩ yõg tu mã / eu vou comer - 776
463 - pata muk xex / queimou muito no pé - 777
464 - pata muk nãg / queimou pouquinho no pé - 778
465 - pata xax xex / unha grande do pé  - 779
466 - pata xax nãg / unha pequena do pé - 780
467 - yĩ yõg tu mã / eu vou comer - 781
468 e 470 - ya a ‘a mi ax (kutex kopox) / ya a ‘a mi ax (canto não-lexical) - 782
469 - hak i ya a mi ax (kutex kopox) / hak i ya a mi ax (canto não-lexical) - 
783

KÕMÃYXOP YÃY PAKOX TAP MÃ HÃ PU TU KUX PUXI ‘ÃM PEP NŨY 
KUTE / KÕMÃYXOP PINTAM CADA METADE DO ROSTO E SE JUNTAM 
PARA CANTAR

(-) - mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te / um pica-pau no meio da pequena revoada 
me viu - 787
471 - mãn mãn mũ’ ĩ nõg xop te / um pica-pau no meio da pequena revoada 
me viu - 788
(-) - xup kak mũ’ĩ nõg xop te / um papa-mel no meio do pequeno bando 
me viu - 789
472 - xup kak mũ’ĩ nõg xop te / um papa-mel no meio do pequeno bando 
me viu - 790
473 - kãyãta xeka te / sucuri grande se enrolou - 791
474 - xoka meka mũn te / cotia comeu - 792
(-) - tã kã mõxip hã nu / no corpo todo, vem parando pelo caminho - 793
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475 - tã kã xaxip hã nu / no corpo todo, vem direto - 794
476 - ‘ãk pũ nã mep ‘ĩkux ‘ãna / vai subindo, rosto vermelho - 795
477 - kõmãk ‘ãpu ãmãy ‘ũm / kõmãy, pega begônia para mim - 796
478 - xa mu xeka nãg / caititu - 797
479 - ‘ĩn ko xuk mũ ãn te / espírito-parente, você e eu - 798
480 - ta tak xop mũ’ãn te / meus pais, vocês e eu - 799
481 - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela - 800
482 - ‘ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe - 801
483 - ‘ĩy tak yũm ma / onde está meu pai - 802
484 - kõ mãk yũm ma / onde está o kõmãy - 803
485 - xe tak yũm ma / onde está seu pai - 804
486 - yãm mẽy yũm ma / onde está yãmĩy - 805
487 - xa mok yũm ma / onde está o yãmĩy cachoeira - 806
(-) - kõnãy me mõy / kõmãy, vá nos passos dela - 807
(-) - ‘ĩy tut yũm ma / onde está minha mãe - 808
(-) - ‘ĩy tak yũm ma / onde está meu pai - 809
(-) - kõ mãk yũm ma / onde está o kõmãy - 810
(-) - xe tak yũm ma / onde está seu pai - 811
(-) - yãm mẽy yũm ma / onde está yãmĩy - 812
(-) - xa mok yũm ma / onde está o yãmĩy cachoeira - 813

‘ŨYÃY MAHAP TU HÃM YÃK TU TAT XOK / 
BRINCADEIRA DE RODA, DANÇANDO E MOLHANDO

488 - tut ‘õm mõ / a mãe está indo - 817
489 e 490 - tut ku nit / a mãe uma bolsa - 818
(-) - kuk xup mep mã / pega água e traz pra mim - 819
(-) - yãm mẽy pup mi / olhar yãmĩy - 820
491 e 492 - xamok pup mi / olhar o yãmĩy cachoeira - 821
(-) - mũ nĩn xaku / onde estão as a- - 822
(-) - mũ nĩn yãyã / onde estão os a- - 823
(-) - mũ nĩn pu nu / onde estão os yãmĩy papa- - 824
(-) - mũ nĩn mõk mok / onde estão os yãmĩy ga- - 825
493 - ya’a ap mi ax (kutex kopox) / ya’a ap mi ax (canto não-lexical) - 826



KÕMÃYXOP ‘ŨMÕG PUTUP (XANAKOXTAP) / 
KÕMÃYXOP VÃO EMBORA (O GRILO XANAKOXTAP)

494 e 495 - hux hux hux... / hux hux hux... - 829

KÕMÃYXOP MUTUT TE MÕG KAXĨY / 
DUAS MÃES DE KÕMÃYXOP SE DESPEDEM

496 - hũ ũ hũ ũ hũ (kutex kopox) / hũ ũ hũ ũ hũ (canto não-lexical) - 833
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minha mãe, meu pai, o kõmãy, seu pai, yãmĩy, a cachoeira, a vagina, o algodão, 
a rede grande, a rede pequena, a tipóia guardada, a tipóia carregada, a tipóia 
pendurada, a bolsa, a touca, a touca de algodão, fio enrolado na flecha, fio feito, 
a fibra da embaúba, as mechas de algodão, o fio, o pé de urucum, o pé de urucum 
de pé, as folhas do urucum, as frutas do urucum, as cascas secas do urucum, a 
borra do urucum, o urucum maduro, a tinta do urucum, a resina do urucum, 
o tiê-sangue, a panela de barro, meu rio, a areia no fundo, minha casa, a casa, 
a parede, a cama, o telhado, o pau seco caído, o pau seco enganchado, o pau seco 
de pé, a noite, o jupará de pé, o dia, a aurora, a névoa, o orvalho, junto da lua, 
o sol de pé
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