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História de anta 

Esta história me foi contada por WAYERU, Índia 

Trumai casada com ATAMÃI, índio Waurá, filho do chefe MA

L.AKUYAWÁ, da tribo Waurá, durante temporada de pesquisas 

em agosto de 1978, na aldeia Waurá, de fala Aruak, no Par-

que Nacional do Xingu. WAYERU cantava muito bem e gosta de 

ensinar-me sua arte. Antes da narra~ão dessa história en-

sinou-me a. cantar o canto de "~!J.oc inha chemando mãe", trans-

crico no F01'TOGRAN.LA 1. Em v~· aurá a letra desse canto é a se-

gu; nte: 
, 

Manata kay ya 

Makapuno ka A apapale 
• 

Muyunao inulepei 
. , , 

Mama Tu1ama 

- 1 -
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canções de nin~r dos Índios. 

Desidério Aytai 

Enquanto a chamada "barreira musical" pode 
impedir a compreensão e apreciação est~t1ca da música de 
uma cUltúra alheia, há um tipo de canto que quase sempre 

:... consegue emocionar o ouvinte civilizado: a mae cantando 
para adormecer seu filhinho, - a canção de ninar. Os mo
tivos dessa compreensão imediata sãb vários: a canção de 
ninar~ antes de mais nada, existe em 'quase todas as cul
turas - parece faltar entre os Sirionó, Bora, Qcaina e 

Witoto apenas /ver Wistran~ 1969:481-482/ - enquanto 
outros tipos de cantos podem existir numa, e faltar em 
outra cultura. Por exemplo, os Xavante desc.onhecem os can

tos de amor~ nossa cultura desconhece /ou quase/ os can
tos mágicos. A própria situação humana mãe-filho é tão 
básica, tão profunda e universal que sua expressão musi-

, . . 

cal e aceita e compreendida por qualquer membro de qual-
quer cultura. Não é; portanto, a mJsica em si - melodia, 
ritmo, letra - que nos emociona, mas as circunstâncias 

.,,. , 
de sua expressao que nos todos conhecemos. 

Estas circun.stância.s estão vinculadas a fenô-
-menos culturais que determinam a maneira como as maes se-

guram, acariciam, amamentam os filhos, e como lhes cantam. 
A própria denominação "canção de ninar" nas diferentes 
línguas muitas vezes revela suas ligações culturais: 

Em português, "canção de ninar" comunica sim
plesmente a ação da mãe que tenta fazer adormecer seu filho. 
O mesmo vale para o espanhol "arrullo" que significa o can
to amoroso da pomba. A palavra italiana "ninna nanna" co
nota sentido igual ao nosso "ninar", além de um balançar 

rítmico da criança. 
~ similar o sentido da palavra inglesa "lul

laby" cuja provável etimologia é: to lull = ninar, 
/good/by = adeus /The American Heritage Dictionary 1970: 
774 - 775/. 

' 
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Estas línguas traduzem apenas a ação da mãe, 
sem explícitas referências a circunstâncias culturais. 

Já a "berceuse" do francês refere-se a um ar
tefato, o berço~ existente na cultura material francesa, 
mas não exist·ente em mui tas outras culturas. 

O mesmo acori.tece no 1'Wiegerilied" do alemão 
/Wiege = b1erçb~ Lied = cantó/, no 1'kolibelnaia pesnia" 
do russo /kolibeli = berqo~ pesnia = canto/, no "bolcs6 
dal 11 d·o húngw-o /bolcsõ = berq o, dal = canção/, enquanto 

o ukomori uta." do japonês parece· referir-se à ama /komori 
= ama, menina que cuida da criança, uta = canQão/. 

O xavante fala ,.. em "ayuteiíiÕri" /ayute = crian~ 
ça, dafiõre = canto/, não 'se referindo a artefato a.lgum, e 
não indicando relações culturais. 

Esta lista deixa entrever diferenQas na técni
ca de ninar nas diferentes culturas. Em .algumas delas es
ta técnica é direta, a mãe mantendo a criança nos braços; 
em outras indireta, fazendo uso do berço, cesta ou outros 
artefatos. 

Sendo a canqão de ninar quase universal entre 
os povos, pode servir de base para comparaQÕes e deduções 

de características universais. Desconhecemos qualquer es
tudo deste tipo entre Índios, embora Burling tenha feito 
comparaqão entre os versos que as crianqas recitam em suas 

brincadeiras e danqas /Burling 1966:1418/, mas não nas can
ções de ninar. Lle encontrou s imilaridades transculturais 
no ritmo desses versos que, segundo ele, devem ser atri

buídas a "nossas qualidades gera.is humanas" /"our common 

humani ty"/. 
Ninar é um simples ato de comunicaqão para 

o qual vale o modelo de Newcomb · e suas conclusões /New-
comb 1966:66/. Conforme este modelo, uma pessoa, A, transmi
te informação a outra pessoa, B, referente a alguma coisa, X~ 
Em inglês, es te modelo bás ico é chamado "AtoBreX" que pode
mos traduzir para o português com a expressão um pouco mais 
longa "A para B referente a X", e simbolizar com o diagra
ma da FIGURA 1 • 

• 



- 7 -

FIGURA 1 

No nosso caso, A é a mãe /ou uma outra pessoa em seu lu--
gar, avó, irmã, ama, etc./, B é a criança, X a informa-- -
ção contida no canto, isto é, acalmar a criança, e fazê-
la adormecer. Nessa situação, A /a mãe/ obviamente tem -
uma "orientação" para com B /a criança/, representa.da no - . 

~ 

diagrama pela seta AB, e para com X, representada pela -
seta AX. A crianqa ~ também tem uma orientação para com 

..., 
a mae, A, representada pela seta BA, e - para com X, a ten--
tativa de acalmá-la, representada pela seta BX. A palavra 
"orientação", usa.da comotermo técnico em t ·eoria de comuni-

-caçao, significa atitude, tanto cognitiva como emotiva. 
Esse modelo teórico tem várias conseqüências, 

entre as quais mencionamos algumas que se referem à situa
ção mãe-filho-canto. Uma delas é que, para a eficiência 
da comunicação, é obviamente vantajoso se houver simetria 

no modelo, ou seja, mãe e filho possu:fr"em a mesma orienta
ção recíproca - amor mútuo - e a mãe possuir a mesma 
orientaqão para com a finalidade da comunicação, X, que -
a crianqa possui. A simetria, entretanto, não é condiqão 
necessária nem suficiente. Por exemplo, haverá simetria 
no caso da mãe ou sua substituta, a ama, não gostar da 
criança, e esta também não gostar da mãe ou de sua substi
tuta; mas este tipo de simetria não será vantajosa para a 

,.... 
finalidade do ato de comunicaçao. O outro caso de simetria, 
a mãe ~ossuindo o mesmo tipo de orientaqão para com X que -
seu filho tem para com X - os dois concordando que ele -
deve dormir -

, , ~ 

tambem e vantajosa para a eficiencia da 
. -comun1caçao. - -A simetria pode nao existir por outras razoes 

não indicadas na FIGURA 1. Por exemplo, a mãe, além de que-
-

rer a~almar seu filho com o canto, pode ter a segunda in-
tenção de , impres.sionar a família, o marido ou os vizinhos 
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.... 
com suas qualidades de boa mae que cuida de seu filho. 
Este tipo de atit~de não é raro em nenhuma cultura, embora, 

tratando-se do caso da canção de ninar, seja difícil de 
percebê-lo. Quando a mãe Karajá, cuja filha fica menstrua
da pela primeira vez·~ canta seu lamento IBRtJ sem parar o 
dia inteiro - e ·t antigalnente ~ a. noite toda - obviamente 

executa um ato sócia1~ dirigido mais à aldeia que a ouve, 
do que à sua filha. Aplicando o modelo de Newcomb a este 
caso, o gráfico deve ser modificado conforme a FIGURA 2, 

y X 
~ ~ 

~ 
A ··--··· ··--··----·-----~>-.. B 

< - -·- ----··-·- - - ----·--··- --

FIGURA 2 

- -onde X representa a emoçao da mae pela futura perda de -
sua filha que logo se casará, e X representa a comunica~ã.o 

feita pelo canto à aldeia inteira. Seja dito de ~assagem 
que a "perda" não é muito séria porque os Karajá são uxo
rilocais, e o novo casal vai morar com a família da noiva, 
pelo menos até o nascimento dos primeiros filhos. 

Podemos dar outro ex~mplo, da nossa própria 
, ~ , ~ 

cultura ta.mbem. Na nossa populaçao rural e comum ver a mae 

carregar um filho e receber uma visita não esperada com o 
filho, às vezes já grandinho, no colo, especialmente se 

' 
for um homem que ela deve atender. Este costume também é 

ambivalente porque ., de um lado é dirigido à crianQa, mas 
do outro, simboliza o comportamento exemplar da boa mãe 
e a exemplar esposa q_ue não permitiria nenhuma fri volida
de da parte do visitante. 

Em nossas análises das canções de ninar, as 
idéias sugeridas pelo modelo de Newcomb terão seu papel. 

Começamos pelos cantos dos Karajá, represen
tados pelo maior número de gravações e transcriqões que 
fizemos. O RASOHÔ /l/ /canção de ninar/ transcrito no 

------~~~--~--~~-----
/1/ A maneira de escrever esta. pe.;lavra karajá, com S fricati
vo alveolar surdo, obedece à ortografia convencional usada nos 
textos escritos _na língua karajá. Nossos informantes pronunci~
ram a palavra com o fric ativo dental surdo que é o th do ingles 
na palavra "think". 

• 
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, 
FONOGRAMA 1 e dos mais simples existentes, entoado num 
único som, e seu ritmo é a simples repetição do mesmo va
lor duracional /porque a redução deste valor para sua me

t ade no quinto som da peça é apenas conseqüência da respi

ração audível R da cantora/. A letra é composta de uma úni--
ca sílaba HO, sem v~1lor semântico. A transcrição não é 
completa porque o canto pode ser entoado indefinidamente, 

e é provável que por sua monotonia total, tenha forte efei

to tranqüilizador sobre a crianç~, similar à hipnose. O 
Leitor civilizado que lê a transcrição, pode pensar que 
o canto realmente é monótono e cansativo. Ouvi, entretanto, 
este mesmo canto entoado por uma mulher Karajá que o exe
cutou com tanta expressão e tanta demonstração de carinho 
que a monotonia desapareceu por completo. 

As mães Karaj~, pelo menos na pequenf aldeia 
de Arue.nã que estudei, não usam nenhum a.r·tefato para ni

nar seus filhos, segurando-os no colo ou coloc ~ndo-os nu
ma esteira. No primeiro ceso, os movimentos rítmicos com 
que balançam a criança, correspondem, mais ou menos, ao 
ritmo indicado no fonograma. Medimos um ritmo de 30 - 40 
movimentos de balançar por minuto; a transcri~ão mostra 
40. O tempo musical parece, portanto, condicionado pelo 
ritmo natural do corpo da mãe com 40 movimentos para a 

direita e outros 40 para a esquerda por minuto. 
A pr6pria simplicidade exagerada da canção 

indica que se trata de um ato de comunicação cujo modelo 

de Newcomb é definido pela FIGURA 1, não dirigido aos 
outros. 

O FONOGRM!JÂ 2 que nos foi cantado por uma jo
vem de uns 16 - anos, já mostra características um pouco 
mais complexas. Na transcrição não marcamos os compassos 
separadamente para evitar a repetida a.l tere.ção de compas

sos de t' t e t que se seguem irregularmente. Enquanto o 
FONOGRAWi.A 1 carece de qualquer dinâmica, o FONOGRAMA 2 
já apresenta aumento e diminui~ã.o do volume. A letra come
ça e termina com sílibas sem valor sem~ntico, mas t ambém há 
palavras com sentido, tais como: · /cont.pg.14/ 

• 
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FONOGRAMA l - lC -

= respiraQão .audível 
= o som deflce levemente menos de um semi-tom 

J 40 . , legato Grave 

._..... 
ho ho ho ho 

.. ........ .,.. .. .. ...... ····---· .. ........ -- ...... '... ... -- ··~ .. ·- ... ._. ..... ·-·------.. - - --. ... - -----·--·- -·- - ------ ______ ..,.. - -.. - ----·--·- -- ----.. -

FOIOGRA.Jü 2 

Andante ti 71 

p ha ha ha ha hoo boo hoo ho mo ro -ma. ke ha 
,. 

ha m -ma mo ro m m wy 
._.,. _ ,,__.,. _ ,. .. __ ,..,_, ___ .,.. ...... _ ..... .--.. ., .... ._ -

, 

FONOGRA.Jü 3 

pho o e watxipe 

ho o o ho-- ho oo ho oo !;lo 

FONOGRAMA 4 

ha hs. ho ho 
.... . . . ·-· -·· .• ---- - . _ ..t. .. _ ··---·-· - ·-- • -

brara e . p ho o *o!o ho o o~ 
E S C A L A 

-- - • ' !''Y _ _ _ _ __ _ _ .. ____ .. ........ ' o ,,. ___ A P • M .... M . .... ~----·--· • .,_ ......... _. _ _ _ • - · - - - - - · - · ·· ·-.. _ ,, _ .. ·-· ·· ~·,,.. - .,,.., ,_, __ ., 0 . 

• 

1 ' cantado com forte tensão dos 6rgios fonadores 
; ' "í'alaetto H/ 

f Andante J 72 

o ho hy -ro na ho o ma la a ra na 

AR 

ma le. a ma la a 
.. .... ..,, 

,ro ro ma ro wi ro wi 

• 

"" ,... ro ro txitxiutã 
... ma ro wi i -"" ma ly hy • ro wi hi 

~ -~ -·-
• 



· ~ 

notxee ne 

waritxore 

FONOGRAMA 5 

• 

Andante 

wa ju 

a ha 

a na 

tã hi 

,., 
ta hi ma 

waritxore 
:: 

N N ro ro ra 

• 
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.., 
ta hi ma ro ho wi ro na na a 

~....,...--+--____ ___, 

ro wi ly hy ... .... 
I'O ro lyhy ma. 

wa a ju u N 

I'O 
-"" .. .., r·oo roo .... ro wa ku 

.., .. 
roro moro i ra wa.t xi tühirne marõt·õ 

a ªª ha. 
.., "" wari txotxo ro ro a a 

i . ta .. war Kooere maro wi na na a 

"R, 

mero wi watxitahimõ. =====-i ro m m 

; 

ho ro 1 ba tu • ri a wo ku u 

ty .... 
·ke. ri e. ra. • .1 ra e tu u wa 

wa txu wu txu ri a 

he. a a 
ESC.ALA 

maly hy 

-roromorc) i 

.... ma ro i 

wetkawaru 
• 

ha.tãbe.kawaru 

.,,, 
.... ""' ro ro 

wa. txuu ' 

.... . rorornaro1 
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ESCALA 

ro . _, .... .._ ... ~ .. ~ ......... , .. ....... --·· -·· ">"" ·--·-.. - .--..- ... -..-.... _ .. _ ....... --...... . --.. -.. ·-···---·--.. .._- -... --~--...--·-·---· ·---- . 

FONOGRAMA 6 

Andante ,J 72 

~ ~~~-_,;;...-+-t*---+--f----+V!_..., _ __.:;...+ ....... •--+---~, w~~l ~ 
...,.:;+H!il.------ ____ .....,..... -~~ ~l ., 
~..,.r...~~--------...w~--_._.;;i~--...... ----~----,,__------a..;;__.o...;... __ ._1~---....... ----~;__--- 1 ... ro a ma na a - .. ro ro -ro ma ro i o o ho o a a 

' ~ 
, 

waritxore .. .. ro nonoma kana ny y ma ro • W'J. hi ra ri ro wi 

ha he. a ha ha hidari mi 
,.,, 

kSi a. 
... ro ro ma wi hi ro 

, 

watxitahimã ro o wi 
.. 
e. a a budo e e. ha a a 

• ~ _.,..__...,..__.,.,.. ....., _ __.. __ ~E~s~~~-~ 

ta hi mã ro i a haa hã ha ho o . ·• ·- .... . . . ... ., . ,.. .. *~· ,_.,,_ . ..._~ ... , ..... --- - .... ·-~-·~--~~·-- • ._ .. _ . .. ·-·--- ...... ·-·-----~ .. - - ···-·~ .... - ,. ..._,,,. . ~--- ... ··-- .............. ~ ~· 

10NOGRA11A 7 

• 

• 
Andente ,J 72 

o o o o ~ ha Ku be 
.. .. ro ro wekyrynihi ka

.. . roma.ro.1 

Kuberananihikãwekyrylahilahi illlf 

karora 
.. ro wainarõ rõ hÕ 

R, 

. 

hã hã rõ rêina roi a a a a a a wairõrõ waru~i 
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-----.. 
wa inoso so wa hi txi ha he a. 

1 

ronomero wi m m we txihimã ~~Õri tahi me, ""' wanikosere tahi ma 

ro no a a a 

budo e ta 
... hima 

ro a e a 

J'ONOGRAMA 8 

M.oderato J 96 

a a 

bytxetahimã 
--=== = 

a a a a 

mama mama mama mama mama ma 

ma mu ma ma ma ma ma ma ma ma ma 
• 

ESCALA 

, 
ma ma ma ma ma ma 

FONOGRAMA 9 

Andentino J 88 

~á te ÍtcJe 
' 

nuu péxe ha.á, pi ta e. 

bixe nene ""' tahima ro no 

ro i bekawaru ta hi i 

SCALAS · 

Compassos 1-2(' . Compeesos 21-3E1 

ma.ma m.am.e. ma ma ma ma ma ma ma 

' ' ma ma ma me ma ma ma me ma mama 

. . ... ~ ""'- -.... ~-... _ ... ____ . - ·-- ---..-....--

i í. kua u káteminepei 
..... ------- ~-~- - . 
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kuáu ü pu lú warre u pu lÚ kuáu Ü pu lÚ kuáu 
.,, 
u pu ha ha haha 

lílC· RC f\'lÃ - dorme -
BCIK:r'; - de~i ta -
VIYLE!liÃ - rápido -

• • , 
A. linguagem e simples e refere-se rigorose.m~~nte ao ato 

de·ninar para o qual vale o módelo de Newcomb da FIGURA 1. 
A monotonia total da a.l tura dos sons é a mesma que já consta
tamos no FONOGRAMA 1. 

.,, 
Transcrevemos no FC.~ NCGRMIJA 3 o canto de uma mae 

Karajá que tem vá.rios filhos, e tem a fa.ma. de ser e melhor 
cantora da aldeia. Quando gravamos o canto, estava amamen-

• 

tando seu filho. As mulh~eres I<.arajá não cantam em publicr>, 
e, rigorosamente falando, entoam só o RASCHÔ para acalmar 
seus filhos, ou o IBRfJ já mencionado, quando sua.a fi.lh~s 

' . 
alcen~am a puberdade. Somente estes dois tipos de cantos 
podem ser entnados em voz alta para todos ouvirem. A mu
lher que canta em público além dos dois tipos de cantos 
mencionados é considerada uma prostituta q.ue é um status 
regular e aceito na sociedade karajá. Esta constata~ão não 
se refere ao cantarolar, em voz baixa, dentro da cabana 

ou na roqa. 
A canQão do FONC:·GRAMA 3 é mais soi'ieticada do 

que as duas primeiras. Nio ' mais 
mas em tr~s; sua extens;o total é 

. , ~ , 
e seu ritmo tambem nao e dos mais 
seguintes figuras rítmicas: 

entoada num único som 
.. 

de uma oitava inteira, 
simples, ocorrendo as 

~ 

X X X X - - X X X X X X - - X X X X X X X X X 
e alternam-se compassos de f e t . r~la possui al~uma dinâ
mica ta.mbém nos compassos 7 e · 8, e em sue. letra. seguem-se · 
palavras e sílabas sem se!'tido. Nossos informentes Karajá 
não entenderam a letra totalmente, mas forneceram a tra- . 
duQão das seguintes palavras: 

-

• 
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MÔRÕ~;IÃ 

BOIKÉ 

WATXI 
Tlj.HIMÃ 
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dorme 
deita 
veado 
sono 

WATXITAH!Wl.Ã - sono de veado 
t difícil decidir se este canto pertence à 

categoria do modelo de Newcomb representa.da pela FIGURA 1 
ou 2. Sua curta. duraçã.o pa.rece indicar que se trata do 
primeiro tipo. 

A mesma informante da canção anterior cantou

nos, um pouc o mais tarde, o RASOHÔ transcrito no FONOGRA

MA 4. O canto mostra características especiais da fonag ã.o. 
Nos lugares da transcri~ão ma.readas com uma linha horizon
tal contínua /compassos 7 - 13/, a ca.ntora de repente co
meçou cantar com aquela tensão de seus 6rgãos fonadores 

que é tão característica do ca.nto de grande número de tri
bos norte-am.ericana.s e que pessoalmente, entre nossos ín
dios, só conheqo na. música dos já extintos Xetá /J1.ytai 
1978:2/. Além disso, a forte respiraqão que não se ouviu 

no canto anterior entoado pela mesma informante, aparece 
nesse Último claramente, e f oi marcada 
um R. A letra significa o seguinte: -

n~ transcrição com 

MÃLÃ ,.. 

RÕROrllÃRO I 

Row·r 
~VATXI 

vVATXITJ.\ HI~.1Ã 

LYHY 
TXITXIU 

NOTXEE:N~ 

WARITXORE 

--
--
--
--
-

dormindo 

dormir 
deitado 
veado 
sono de veado 
querido/a/ 

, 
um passara pequeno do mato, talvez 
João-de-barro 
gaivota 
meu filho /minha filha/ 

A técnica especial da fonaqão, a respiraqão 
forçada, a letra relativamente complexa e a dinâmica. des
te RASOHÔ parecem indicar que não foi cantado exclusivamen
te para a crianqa, e representa o tipo de c anto d.a FIGURA 2 

do modelo de Newcomb. 
O RASOHÔ do FONOGRAMll. 5 é uma peq a especialmente 

' 

-
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elaborada, comprida, com letra complicada que, além dessas 

qualidades intrínsecas, mostra um fenômeno relativamente 
comum na música indígena: o deslizamento da altura dos 
sons. Em nosso caso, no compasso 18 a altura. dos sons so
be, embora não alca.nçando o valor de um semi-tom. No pró
ximo compasso, a subida continua, permanecendo nesta al-

-
tura até o fim da peqa. Baseado em nossa longa convivên-
cia com problemas de m6sica indígena, e em repetidas ex
perimentações com o gravador para determinar se a altera
ção ~e sons durante o canto é consciente e intencional, 

ou totalmente inconsciente, temos a convicQão de que, pe
lo menos no present.e caso, a c~ntora não percebeu a modi-

1 
·ficaqão da altura. Se ela tivesse cantado o RASOHÕ mais 
uma vez, imediatamente após a primeira execuqão, ela 
teria come gado o canto no som SOL mas SOL sust.enido, 

-nao 
e . 

no compasso 18 não teria modificado a altura·, - mas tam
bém poderia ter feito o deslizamento em qualquer outra 
parte, sem intenqão e sem sabê-lo. 

A subida do som não está perí"'ei tamente trans
crita no fonograma porque ela começou, quase impercepti
velmente, antes do compasso 18, e alcançou seu valor to
tal só depois de mais alguns compassos. Essas nuanqas não 
podem ser assinaladas na transcriqão sem introduzir sím
bolos especiais. 

Comparando a letra e o ritmo, constatamos que 
em vários lugares é o texto que determina o compasso, 

- por exemplo, compassos 24, 27, 30 - isto é, se a 
palavra for comprida, o compasso se transforma em t para 
possibilitar a inclusão de todas as sílabas no ritmo do 
canto. Sachs, em seu livro sobre as fontes da música, de
nominou este tipo de canto u1ogogenicn ou "música de pa

lavras", em inglês "word-born" /Sachs 1962:70, Nettl 
1956:55, Herndon 1974:40/, atribuindo-o principalmente a 
sociedades com a predominância de mulheres /matri~rcados. 

e outras com alto status da mulher/. Embora esta teoria 
hoje não seja aceita pela maioria dos etnomusicólogos, 
temos que admitir que no caso em discussã.o, realm.ente tra-· 

' 

ta-se de umà sociedade na qual a posição social das mulhe-

-
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res é, comparada a outras tribos, relativamente alta, e 

que o tipo de canto, RASOHÔ, canção de ninar, é tipicamen
te feminino. 

Baseado nas características sofisticadas do 
canto, estamos inclinados a classificá-lo no tipo da FI

GURA 2 do modelo de Newco.rr1b. 

Na tradução da letra, os informantes tiveram 

sérias dificuldades. J,. parte da letra reconhecida. e seman
ticamente identificada segue abaixo. 

RÕRÕ - dormir 

RÕRÕ~JIORO IRE 

WATXI 

WATXITAHIMÃ 
KAVi/ARU 

- adormecer 
-- veado 

I 

- sono de veado 

- cavalo 

O FONOGRAfl~A 6 mostra mui ta similaridade com 
o canto anterior, e, como aquele, também é "logogênico", 

baseado em apenas três sons, não considerando as mudanças 

quase imperceptíveis da altura. A letra relativamente com
plexa parece indicar que o canto não é dirigido unicamen
te à criança mas à sociedade, sendo, portanto, também do 

tipo da FIGURA 2 do modelo de Newcomb. 
No que se refere ao valor semântico da letra, 

seguem abaixo as expressões e palavras que conseguimos 

esclarecer com os informantes: 

RÕRÕ 

Vf ARIT.XORE 

WATXI 

VIATXITAHIMÃ 

HIRARI 
BUDOE 

dormir 

meu filho /minha filha/ 
veado 

sono de veado 

menina 
outro tipo de veado 

A canção transcrita no FONOGRAMA 7 é a mais 

complexa em todos os pontos de vista. A parte da melodia 

transcrita nos compassos 1 - 20 contém 6 sons. No compas
~o 21 parece haver um deslizamento para cima, e no· resto 
do canto, - praticamente na sua segunda metade, - en

contramos apenas 3 ·sons que, se não houvesse o. deslizamen.!.. 
to, seriam incluídos na esc ala da primeira metade da peça. 
O ritmo é relativamente complicado, alternando compassos 

-
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2 3 de 4 e 4 , e a letra é variável. A frequente respiraqão 
, 

audivel da informante, 
R, pode, talvez, ser a -

na transcrição indicada pela letra 

consequência do estado patológico 
de seus pulmões; a tuberculose é comum entre os Karajá 

de Aruanã. A letra foi parcia.lmente interpretc·da pelos 
Índios nos seguintes termos: 

R~Rô' 

WEKYRY 
NIHIKÃ 
KÕR! 
WANIKOSE 
BIXENONE 
BUDÔE 

- dormir 

- -

menino 
grande 

anta 

um bicho não identificado 
um bichar não identificado 

veado 
Esta canção também pertence ao grupo da FIGURA 2 do modelo 
de Newcomb. 

Harald Schultz e Vilma Chiara publicaram um 

canto Javahê no disco FE4311, lado B, da Ethnic Folkways 

Li brary, na série Anthropology of Brazilia.n Indian IVIusic, 

com comentários dos autores /Schultz-Chiara 1962:2/. O 

título da peça é "Lullaby-song, mother and child". Os Ja
vahê podem ser considerados quase idênticos aos Karajá 

porque possuem praticamente a mesma cultura e falam a mes

ma língua - embora entre eles não exista a linguagem 
feminina como entre os Karajá. A única diferenqa entre 

as duas tribos é que, enquanto os Karajá vivem à beira 

do rio Araguaia e baseiam a. sua existência principalmen
te na pesca, os J a.vahê ocupam as partes interiores da Ilha 

do Bananal, e embora também pesquem nas lagoas e córregos, - " dao menos enfase a esta atividade. 

Respeitando os direitos autorais, não queremos 
publicar ·a transcrição da canção de ninar javahê muito bem 

gravada no disco. Seu estilo, número de sons, intervalos 

são bem similares aos cantos dos Karajá, podendo ser com

parada ao FONOGRAMA 3. A letra é formada .principalmente 
das sílabas ha, ho, hu, u, m, interrompidas algumas vezes 
por uma palavra. 

Deixando a música dos Karaj á e ., J avahê, 
à dos Xavante com que t emo s convivência pessoal de 
cadas. 

passamos 
, 

duas de-

-

• 
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A criancinha Xavante passa parte de seu tempo 

no colo da mã.e, e outra parte numa cesta feita para este 

fim. A cesta é trança.da pela mãe, de folhas de buri ti, mas 

sua alça é feita pelo pai, talvez simbolizando o papel do 

pai na manutenção e educação do filho. As mães Xavante não 

usam o cinto colocado no ombro, a tiracolo, que suportaria 
boa parte do peso da criança,. A falta deste artefato Útil 

obriga as mães a usarem uma técnica do corpo no segurar a 

criança, mantendo-a na crista ilíaca que lhe serve de um ti

po de assento /M&uss- 1966:377, Aytai 1966:112/. As meninas 
de 6 - 8 anos já sabem segurar as criancinhas na crista ilí

aca, o que lhes poupa muitos esforços. 
As mães muitas vezes colocam a criança na cesta 

que dependuram nas costas, passando a alça pela fronte, e se
gurando-a assim sem o uso dos braços que ficam livres para 
os trabalhos da roça. Fazendo bom tempo, a cesta pode ser usa

da sem proteção adicional , e antiga.mente a criancinha era co

locada nua dentro dela. Pelo menos em 1960 e 1961 vimos mui

tas crianças nestas condições. Dez anos mais tarde, a acultu
ração modificou este costume, e todas as crianças tinham uma 

roupinha ou eram protegidas por algum pano. 

Com calor forte, chuva ou frio, são amarradas es

teiras côncavas, tran.çadas para este fim, a.cima da cesta-ber

ço. Pode haver duas ou mais tampas. 

A consequência da 
vantajosa. Enquanto não havia 

..., , 
aculturaqao e parcialmente des-

nada na cesta além da criança, 
a urina passava. pelo trançado ralo, e a criança permanecia 

sempre seca. · Com o uso dos panos esta condição de boa higie

ne desapareceu. Por outro lado, o treinamento que a mãe Xa.
vante dá aos filhos para não sujarem a cesta, é extremamen
te eficiente. Cada meia hora, mais ou menos, tiram a criança 

da cesta segurando-a dependurada pelos bracinhos, os pés 

apoiados no chão, e ma,ntêm-na nessa posição durante alguns 

minutos. J. .. cria.nça logo aprende a fina.lidade deste procedi
mento, faz suas necessidades, e volta limpa para a cesta. 
Várias mulheres Xavante a.firmaram que com 6 a 8 sema.na.s as 

crianças j~ estão treinadas na higiene. 
Quando a cri2nça est~ na cesta~ que é parecida 

com um cilindro horizontal com a abertura longitudinal quase . 

-
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o penÚltimo o mais grave. O âmbito - extensão total -
é mais de uma oitava, e, aparentemente, a peq a é a união de 

dois cantos, ligados por um compasso intermediário: 1/ Os 

compassos 1-5 formem um canto baseado na repetição de um mo

tivo, e seus compassos seguem o ritmo de .f. 2/ O compasso 

& é a melodia intermediária, já no novo ritmo dei • 3/ Os 

compassos 7-11 são a segunda. melodia que, aparentemente po
de ser continuada à vontade, com volume sempre menor, tal
vez até levar a criança no sono. 

A letra e sua traduqão são: 
KÁTE !TSE NÚ 

PtXE HUÁ PITSA KUAÚ 
KÁTE Mif:!ÉPEI 

KUAÚ l1PULÚ 
W.ARRE l1PUL11 
KUAÚ t!PULÚ 
AHHAHAHA · 

I 

Cantando pela segunde~ vez, a Úl time linha é: 

M M M M /em vez de AH Hí1 HA HA/. 
Tradução: Canto de bacurau /pássaro da família dos Capri

mulgÍdeos, curiango, em língua waurá KUAÚ/ 
O que você está passando remédio na perna de seu nenê ba

curau mesmo ? - Isso que eu estou passando na perna de ne-
,. 

ne, passando flor vermelha. 
Sendo o bacurau um pássa.ro exclusivamente no

turno, sua liga.ção simbólica ao sono do nenê é imediata. 
t menos f~cil entender o papel da flor vermelha /adorno 

usado nas danças/ no contexto. 

Julgando da diminuiqão gradativa do volume até 
ficar quase inaudível, a canção provavelmente é do tipo da 

FIGURA 1 do modelo de Newcomb, embora. na casa grande comu

nal dos waurá, abrigEtndo várias famílias, separadas por El
guns metros apenas, devem surgir dúvidas referentes a esta 

cla.ssifica.q ão. 
lt Professora Dra.Thekla Hartmann do I\j.useu Pa.u-

, 

lista da Uni versids.de de são PB.ulo forneceu-nos a letra de 

duas canqões de ninar dos Bororo /He.rtmann 1979/: 

• 

-
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..., 

Cançao para ninar 

Brr, brr, brr, brr / / /1/ Som obtido emitindo ar atra
vés dos lábios f echados n or
mE1lmente 

Oh, oh, oh, oh 
Nori, nori, nori, nori/2/ / 2/ Ardência dos olhos c ausa da 

pela sonolênci a 
bopa/3/ /3/ Quando a mãe sonha com upe Bopa , bopa, bopa, 

Oh, oh, oh, oh 

Brr, brr, brr, brr 
Nori, nori, etc. ~ 

Bopa, bopa, etc. 

Canção usada pelas crianças 

Amo, amo, oh, oh 

Piaboe , 
Õurudu, 

pi aboe, 
.,, 
curudu, 

Aebiri butudo 

Tuiato imedrogu 
Jebiri buke j e 

V Onoduwo, uc e 

Mato, 

oh, 

oh, 

oh 
oh 

I 

/tarta.ruga a.quátic a/, a 
crianç a fica com o neriz 
fechado como o desse animal, 
de jori~igi /cágado/, kurigi 
/poraque , peixe de rio da or
dem dos Esquamodermos/, e~
~ /variedade de peixe/.Bo-

, ~ambém é um peixe que fica 
muito quietinho no fundo da 
água. O seu nome é substituí
do na c anqão de ninar suces
sivamente por jorigigi,kurige, 
pe dágu e upe.· Falando o nome 
desse s animais de "na,riz fe
cha.do"' o nariz fechado da 
crie~.ns a. /prova.velmente quando 
o bebe tem dificuldade de 
respirar / se abre . 

para ninar_bonecas. 

Tapiti /roedor da famíli a dos 
Leporídeos/, tapiti, oh, oh 

? ? 
• • 

, 
Varieda.de de passaro 
Enciclopédia Bororo, 
crispim/, oh, oh 
Pálpebra cair 

Aqui menino 

oh, oh 
/pela. 
V cururu= 

? s obre /colocar sobre/ 
-Dorme , tua mae 

.P .. qui, oh, oh oh, oh 
N·ota : quando as avós ficam com a criança en

quanto a mãe va i à r oça ou ao c ampo, e l as também usam ess a 
-canqao para ninar os netos. - , , Enquanto a l e tre. da primeira cç1nçao contem so 

palavras isola da s e r epetida s - além das síla ba s -s em s enti
do - na segunda canq ã o encontramos s i mpl e s fr a s es e expres

sões c ompost a s de vãri a s palevra s que n5o são r epetidas como 
-na prime ira canqao. 

X X X X X 

-
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A comparação das características das canções 

pode partir do confronto dos elementos melódicos. 

l'l- linha melódica das canções é bem variável. 

Nos FONOGRA11AS 1 e 2 essa linha é uma reta horizontal, sem 

variação alguma, enquanto no FONOGRJ~11A 3 a linha horizontal 

é interrompide" por uma descida, s·empre do mesmo intervalo, 

em cada compasso. Jé no FCNOGR.AJYIA 4 não se trata de uma sim

ples interrupção, e Et linha melódica pode ser chamada pendu

lar ou oscilatória entre as duas alturas permanentes. O mesmo 

vale para o FONOGR.A.MJ\ ~ 5, embora aqui a ca_racterísticE1 linear 

horizontal de algumas partes sej et mais visível • .A linha me

lódica do FONOGRJtIVIA 6 é . ondulada, a do FONCiGRf:i.NI.A. 7 é de tipo 
I' 

misto com a s partes lineares horizontais mais aparentes. O . 
I 

FONOGRA11A 8 é ume" canq8-o ti·picamente ondulada, enquanto a li-

nha melódica do FONOGRAIVIA 9 poderia ser chamada de tipo mis

to, parcialmente ondulada. 

Essa rápida confronta.ção mostra que não há um 

tipo predominante da linha melódica nas canções de ninar. 

O mesmo va.le para o número de sons das escalas, indicado 

na TABELA 1. 

FO NO GRA:W.J':.. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

, 
Numero de sons da escala 
~--~~·~~-"l----~-~~-1 

TJ~BELJi. 1 

1 
3 
3 

2 ou 4 
3 
3 
2 
6 

ou 6 

Quase a metade da.s c anções tem escala de 3 sons. Este fenô

meno, tal vez, está ligado a_o fato de que as crianças, nas 

suas primeire.s tentativas de c2.ntar, usam pouquíssimos sons, 

como constbtou o psicólogo Heinz Werner h~ muito tempo 

/werner 1907, citado por Sachs, op.cit.pg.72/. 

Uma característica mui to discutida da linha. 

melódica é o seu nível: Se o primeiro som for mais grave 

que o Último, a linha é ascendente; se o primeiro som for 

igual ao Último, a linha é horizontal; se o primeiro som 

for mais agudo que o Último, Et linhc. é descendente /ver Ko-
, 

linski 1976: 3/ .. Aplicando este critério às canções transcri-

-
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tas, obtemos a TABELA 2 

FONOGRAMA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TABELA 2 

Linha melódica 
Horizontal 
Horizontal 
Descendente 
Descendente 
Descendente 
Horizontal 
Descendente 
Ascendente 
Descendente 

Com a exceção de 1 fonograma entre 9, a linha 
~ 

melódica é descendente /55,7 %/ ou horizontal /33,3 %L~ 
Este resultado corresponde às idéias de acalmar, ninar, 
levar ao sono, nas culturas de oTigem européia, e parece 
universal. Em palavras menos técnicas, querendo acalmar 
nossos filhos, tanto os Índios como provavelmente nós tam
bém, cantamos uma melodia de linha melódica descendente. 
Essa constataq ão, naturalmente, deverá ser averigua.da com 
uma amostragem muito maior de · canções de ninar. 

Analisando os intervalos musicais entre dois sons 
consecutivos, no FONOGRAMA 3 encontramos 9 saltos de 7 semi
tons, e em vários outros cantos achamos saltos de 5 semi-tons, 
tanto ascendentes como descendentes. 

entre o 
até 12, 

O âmbito ou extensão total das escalas varia 
mínimo de zero - , . - nas ce.nqoes de um unice som 
como mostra a TABELA 3 . 

FONOGRAMA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

• 

Extensão total /semi-tons/ 
o 
o 

12 
3 

5 ou 6 
3 
5 
3 

13 
· TABELA 3 

-

A repetiçã.o do mesmo motivo musical, geralmente 
curto, é muito comum /FONOGRAMAS 3, 4, 5, 6, 8, 9/. 

O uso de dinâmica é mínimo, prevalecendo a ten
dência da diminuiç~o do volume, provavelmente na medida que 
a criança começa a cochila.r. 

-

• 
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Na análise do ritmo temos que l evar em conta 

v'rias consideraQ5es. A· cen;ão de ninar nio serve de veí
culo para a dança como a maioria dos c&ntos dos índios; 
conseqüentemente já na sua execuQão percebe-se certa. li ber
dade rítmica que se aproxima ao "rubato". N'ão queremos dizer 
com isto que a canQâo de ninar não esteja sujeita a constran-

• 

·gimentos í'Ísicos ou fisiológicos que dependerão também da 
técnica d~ ninar. Se a cribnQa estiver em qualquer tipo de 
berQo - que pode ter a forma de um simples cesto dependQ
rado por uma alça, ou uma cE1ixa de Jr.adeira 1·1xada numa corda 
/Birket-Smith 1965:Fig.3Cl, Kational Geographic 195? :414/ -
este sistema. forma um. pêndulo que possui seu número de osci
laQ Ões por minuto /ver FIGURA 3/. Se o ritmo da canc.eo e dos 

FIGURA 3 

movimentos dados ao berQO pela cantora corresponderem ao 

número de oscilaQÕes, a movimenta.Qão do beI'QO reql.4er um 
mínimo de ee1·orQo. Se, porém, houver diferer1Q a. entre os . 
dois ritmos - entre berQo e ca.n~ão - o esforQo para 
manter o ber~o no ritmo da canQ~O pod~) ser considerével. 
Parece provável, portanto, 
adapta ao ritmo do berQo e 

que ~ o ritmo da cen~ão que ee 
~ \ 

nao vice versa. 
r~~edimoa es oscila.~ões de um cesto xavante c ~)m 

a crianQa, e chega.mos a um total de 4C· oscilaQÕes por minu-
. 

to, isto é, 4C vezes pa.ra um, e 4C~ vezes para out.ro lado, 
wn total de eo movimentos pOI' minuto. Sendo· qualquer· tipo 
de berQo raro entre nossos índios, é a única informa~ão 

, 
numerica que conseguin1os. 

, 
que esta seguran-

• 

Quando a. rnã.e balanq a seu filho 
do entre seus braQoe , o corpo da mãe forma . " um tipo de pendulo 

' . 
1 

-
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de torÇão. Seus pés 
cido de um ao outro 

, 
formam o ponto fixo, e seu corpo e tor-

,., , , 
lado. Este pendulo tambem tem seu pro-

prio número de oscilações por minuto que pode ser determi
nado por experiência /FIGURA 3/. O número de oscilações to
tais - ida e volta - por minuto varia, conforme nossas 
experi~ncias, entre 32 e 40, sendo, em média, de 36 oscila
ções . ou 72 movimentos, 36 à, direi ta, e 36 à esquerda /vert 
também na página 9/. Este resultado é surpreendente porque 
equivale a dizer que as criancinhas são balançadas ri.a mesma 
velocidade, seja no berço, seja entre os braços da mãe, e o 
número das oscilações - de ida e volta está en}re 70 e 8C por 
minuto. 

A esta base teórica, o ritmo das can~ões de ni-, . 

nar deveria estar áproximadamente entre 70 e 80 por minuto. 
I 

Para a verificação da teoria, compilamos a TABELA 4. 
FONOGRAMA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

RITMO /valor do metrônomo/ 
40 
71 

TABELJ1 4 

120 
72 
76 
72 
78 
96 
88 

À primeira vista a tabela mostra que 3 f onogra-
... 

mas entre 9 nao seguem a lei estabelecida pela teoria: os 
FONOGRAMAS 1, 3 e 8, - tolerando o FONOGRJ~MA 9. Temos mo
tivos para duvidar na realidade desta significativa dife
rença em 33 % dos casos. Tanto o FONOGRAMA 1 /karajá/ como 
FONOGRAMA 2 /xavante/ foram-nos cantados por informantes 
homens que na realidade nunca entoam canções de ninar, e - , um elemento tao pouco estav~l de seus cantos como a velo-
cidade não possui muito valor informativo. Além disso, as . . 

canções dos FONOGRJ~MAS 1 e 2 são essencialmente idênticas 
. /linha melódica similar, sílabas sem sentido parcialmente 
idênticas/, mas enquanto e, primeira, foi cantada por homem, 
a segunda por uma moça, e a segunda variante corresponde 
ao ritmo previsto pela teoria. O FONOGRAMA 8, cantado por 
um homem solteiro, não está muito fora dos limites. O canto 
do FONOGRAMA 3 com o valor metronômico de 120 está muito 

-

·' 
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além dos limites, mas esta exceção, talvez, possa ser atri-
buída ao fato de se tratar de uma peça que começa com um 
compasso dei • Se o ritmo fosse de t , o valor metronÔmi
co seria 80. 

Não estamos insistindo, naturalmente, em dizer 
que as canções de ninar dos Índios sempre têm o valor metro

nômico de 8C. Nossa amostragem é totalmente insuficiente pa
ra tal . asserçã.o. Comunicamos nossas observações e raciocí
nio apenas para chamar a aten~ão dos pesquisadores para o 
assunto que deve ser verificado e aceito ou rejeitado após 
aná.lise de mui to maior amostragem. 

... 
O Dr.Lee Salk demonstrou que o ritmo do coraçao 

da mãe tem influência sobre o c9mportamento da cria.nça,e é 
por este motivo que uma grande, maioria das mães segura seu 
filho no colo do lado esquerdo para que este ouça as pulsa
ções de seu coraqão /Salk 1973:3/. Experiênc~as em berçários 
demonstraram que as criancinhas ficera.m nervosas na presenq a 

. . 

da música ambiental cujo ritmo se afastou das pulsações do 
coração. É um fato surpreendente que por este caminho também 

chegamos ao número de 70 - 8C1 puJ_saqões por minuto para o 
ritmo ideal das canções de ninar. 

-A comparaiªº 
regularidades. ComeQamos 

tido /TJl.BELA 5/ 
FONOGRAMP .. 

1 karajá 
2 karajá 
3 karajá 
4 karajá 
5 karajá 
6 karajá 
7 karajá 

Javahê/Schultz-Chiara/ 
8 xavante 
9 waurá /Coelho/ 

Bororo /Hartmann/ 
Bororo /Hartmann/ 

da letra das canqões mostra certas 

com a. análise das sílabas sem sen-

SÍLABAS SEM S~NTIDO QUE OCORREM 
ho 
ha, ho, hoo, m 
ho, o 
a, ha, ho, o 
a, ha, ho, o, m 
a, ã, ha, ho, o 
a, ha, m, o 
ha, ho, hu, m, u 
- - -
ah, ha, m 
brr, oh 
oh 

TABELA 5 
Nas 7 canções karajá e uma canção javahê não há 

nenhuma sequer que não use a sílaba ho. São muito comuns ha, 
o, a, e relativamente comum o m. Referente às canções das - - -
outras culturas, não podemos tirar conclusões por ser o nú-

-
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mero dos cantos muito pequeno. ~ significativo, porém, 
que o fonema h existe em todas as canções. Notamos também 
que das vogais são usadas só a, o, u, sendo o mais comum. - - - -
Faltam totalmente as diferentes formas de i e e. Deixamos - -
de lado qualquer especulação sobre as razões deste fenSmeno 
que deve ter motivos psico-fisiolÓgicos. 

A comparaqão das pala.vras de valor semântico 
das letras foi resumida na TABELA 6 

FONOGRAMA 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

Javahê /Schultz
Chiara/ 
8 
9 /Coelho/ 

B~roro /Hartmann/ 

Bororo /Hartmann/ 

Valor semântico 
-

dorme, deita, rápido 
dorme, deita, veado, sono, sono de veado 
dormindo, dormir deitado, veado, sono de 
veado, querido, um pássaro, gaivota, meu 
filho 
dormir, adormecer, veado, sono de veado, 
cavalo / 
dormir, meu filho, veado, sono de veado, 
menina, outra variedade de veado 
dormir, menino grande, anta, bicho/?/, 
bicho /?/, veado 
Desconhecemos 

papai 
"0 que que você está passando remédio na 

A perna de seu nene bacurau mesmo? - Isso 
" que eu estou passando na perna de nene, 

passando flor vermelha". 
ardência dos olhos, peixe, cágado, outra 
variedade de peixe, outra variedade de 
peixe 
um tipo de roedor, um tipo de pássaro, 
pálpebra cair, aqui menino, colocar so-
bre, dorme, tua mãe aqui 

TABELA 6 
Analisando o sentido das palavras, é fácil cons

tatarmos que, além das referências ao dormir, à mãe e ao pai, 
e expressões como "meu filho", "querido", a maioria dos subs
tantivos designa animais /mamíferos, aves, répteis e peixes/. 

"" O autor destas linhas executou testes de Rorschach com tres 
diferentes grupos de índios /Xavante, Nambikuara, Bororo/, 
e constatou a prevalência muito forte de respostas 

pretaqões das manchas das tabelas de Rorschach -
- inter-

em termos 

de animais, em percentagem incomparavelmente maior do que em 
nossa cultura. A explicação deste fenômeno deve ser procura
da na motivação. "Uma conhecida, hipótese que tinha sido ex
posta por sociólogos tão eminentes como Weber, Farsons, 

'1 

. ' 
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Merton, Fromm e Riesman, reafirma que os processos motiva-
cionais de indivíduos têm os papéis-chaves no funcionamento 
social, o papel tendo relação com a motivaQão de atividades 
socialmente exigidas" /Kaplan 1961:24?, traduqão minha/. 
Parece provável que no texto das canqões de ninar se mani
feste o mesmo f enômeno que é característica profunda da men
te de grupos caqadores. O condicionamento da criança para 
uma vida de caçador e pescador comeq~. realmente mui to cedo. 

Cabe-me exprimir meus sinceros agradecimentos 
às Professoras Vera. E.enteado Coelho e Dra. Thekla Har·tmann, 
pelo ma.terial waurá e bororo que gentilmente colocaram à 
minha disposição. 

!" 

X X X 
I 

O presente trabalho já estava sendo preparado 
para: a mimeografia quando apa~eceu um artigo na revista 
norte-americana "Time" sob o título "The vVomb Tune" /A me
lodia do útero}, noticiando a venda de um brinquedo nos 
Estados Unidos que reproduz os sons intra-uterinos, produ
zidos pelo sangue que passa nas artérias de~ mãe, e que foram 
gravados no útero com um microfone especial /Time 1979:32/. 
Os sons são descritos - pa .. ra lei tores de língua inglesa 
como thump whoosh, sendo StU · ritmo o mesmo da puls[1ção do 
coração, isto é, em média, 70 - 80 pulsaQÕes por minuto. 
Conforme informaqões dos berQários de hospitais, os recém
nascidos adormecem em mais ou menos 15 segundos ao ouvir 
este som transmitido pelos a.ltofalantes. 

p,. notícia justifica a análise do ritmo das can

~Ões de ninar dos índios que acabamos de fazer. 
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